
تبريک می گوييم
با خريداری يک تلفن Gigaset، برندی را انتخاب کرده ايد که از دوام بسيار زيادی برخورد

است. بسته بندی اين محصول دوستدار محيط زيست است!

برای کسب اطالعات بيشتر، به www.gigaset.com مراجعه کنيد.
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  دسترسي به ليست تماس ها و پيام ها
  .جديد دريافت تماس يا پيام : چشمك زن 

 

خاتمه دادن به تماس ، لغو عمليات ، بازگشتن به 
سطح قبلي منو با فشردن مختصر كليد ، بازگشتن 

به وضعيت غير فعال گوشي با فشردن و 
نگهداشتن كليد و خاموش و روشن كردن گوشي 
با فشردن و نگهداشتن كليد در وضعيت غير فعال 

  گوشي 
   

با فشردن و  خاموش و روشن كردن صفحه كليد
نگهداشتن كليد در وضعيت غير فعال گوشي ، 
تغيير حالت كليدها از حروف بزرگ به كوچك و 

  .اعداد و بالعكس با فشردن و نگهداشتن كليد 

  بازكردن ليست تماس با تماس 

حالت  (براي رايزني و مشورت -
)چشمك زن 

براي ايجاد وقفه در شماره گيري با -
فشردن و نگهداشتن كليد 

  

  

  
  
  

  
  
  
  

i Ã V
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  خاموش و روشن كردن صداي زنگ با فشردن و نكهداشتن كليد ، 
  پا لسجابجايي بين شماره گيري تن لمسي و شماره گيري : در يك ارتباط باز

  .صندوق پستي شبكه با فشردن و نگهداشتن كليد )  SL785 فقط ( پيام گير و  گرفتن شماره 

پاسخگويي به تماس ، بازكردن ليست آخرين تماسها با فشردن مختصر كليد ،آغاز شماره گيري با فشردن 
  و نگهداشتن كليد 

  ارسال پيامك : هنگام  نوشتن يك پيامك 

  جابجايي بين گوشي و بلندگو ؛
  فعال بودن بلندگو: روشن بودن چراغ كليد 

  دريافت يك تماس داخلي: چشمك زدن كليد 

. بودن پيام گير استوجود نماد پيام گير درصفحه نمايشگر نشانه فعال 
پيام گير درحال ضبط كردن يك پيام يا درتعامل با يك مخاطب داخلي ديگر : چشمك زن بودن نماد 

.است
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نماد هاي زير مستقل از تنظيمات و وضعيت 
:ننشان داده شده اند  كاركرد تلفن

  ½قدرت سيگنال يانماد حالت اكو
    نماد  فعال  بودن پيامگير
  فعال بودن بلوتوث يا وصل بودن يك 

  ôõهدست يا دستگاه داده پردازمجهز به  بلوتوث  
  خاموش بودن صداي زنگ  
  فعال بودن قفل صفحه كليد
  درحال شارژ بودن باطري 
  وضعيت شارژ باطري

  :جديد  تعداد پيام هاي
تعداد قرار مالقات هاي موجود در ليست مربوطه
تعداد پيامك هاي موجود درليست
تعداد تماس هاي ناموفق موجود درليست
تعداد پيام هاي موجود در صندوق پستي شبكه

  
  نام گوشي
  سال و ماه جاري
  فعال بودن زنگ ساعت و زمان بيداري

  
  زمان جاري

  
  شدهقرارمالقات هايي كه درتقويم ثبت 

  تاريخ جاري
  
  

  
   

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
   

  
  
  
  

نشان



۴

  
  تماس  داخلي                    اعالم قرارمالقات                       تماس خارجي           

           
  

           پيام گير درحال ضبط كردن استزنگ ساعت                        
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  .اقدامات ايمني و دفترچه راهنما را قبل از اينكه از گوشي استفاده كنيد ، بخوانيد 
  .نماييد مندرجات آنها را به كودكان  شرح داده و خطرات احتمالي آن را گوشزد 

  

ايستگاه همانطور كه در قسمت زيرين . فقط از آداپتوربرق اصلي دستگاه استفاده كنيد  
  مركزي  يا جايگاه شارژ  مشخص شده است 

  

هرگز از باطري هاي يعني . تنها از باطري هاي قابل شارژ  ، پيشنهاد شده استفاده كنيد  
ديگري كه   به سالمتي اشخاص آسيب مي رسانند و اي، و يا انواع باطري ه) غير قابل شارژ( سنتي 

معمول منازل هايباطري ها نبايد همراه زباله. توجهي به همراه دارند ، استفاده نكنيد خطرات قابل
براي دسترسي به جزييات بيشتر به  . به قوانين دفع زباله هاي محل خود مراجعه كنيد . دفع شوند 

  .فروشندگاني كه از آنها خريد كرده ايد مراجعه نماييد مسئولين محلي ويا 
  

از شرايط فني محيط كار . عملكرد دستگاه هاي پزشكي ممكن است تحت تاثير قرارگيرد 
  .خود آگاه باشيد مانند اتاق جراحي پزشكي 

  

گوش خود نزديك نكنيد پشت گوشي را وقتي زنگ مي زندو يا بلندگوي  آن فعال است  به 
  .ر اينصورت به شنوايي خود صدمات جدي و آسيب دائمي وارد مي كنيد درغي. 
  

ايستگاه مركزي و جايگاه شارژ تلفن  را در حمام نصب نكنيد زيراايستگاه مركزي ، جايگاه   
  .شارژ و گوشي ، در برابر پاشيدن مايعات مقاوم نيستند   



١٠

هاي رنگ ، استفاده هرگز از تلفن در اماكني كه احتمال خطر انفجار هست ، مانند فروشگاه 
  .نكنيد 

دفترچه راهنما را نيز اگر گيگاست را به ديگران  واگذارمي كنيد ، اطمينان حاصل نماييد كه
  .به آنها  داده ايد

  

وآنرا براي تعمير به ه نكردهلطفاً در صورتي كه ايستگاه مركزي ، نقصي دارد ؛ از آن استفاد
زيرا ممكن است دركاركرد خدمات بي سيم ديگر مزاحمت . واحد هاي خدماتي زيمنس تحويل دهيد 

  .ايجاد كند 
  

  .همه كاركردهايي كه دراين دفترچه راهنما شرح داده شده در همه كشورها ، دردسترس نمي باشد 
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Gigaset SL780/SL75 

Gigaset SL780/SL75

اين دستگاه تلفن با برخورداري از استاندارهاي نوين ، پيكر بندي و رابط هاي بي همتا درتلفن هاي   
بي سيمي ،  صدايي با كيفيت عالي به هنگام استفاده از بلندگو و انعطاف پذيري باال بموجب داشتن 

اين دستگاه داراي نمايشگر . ، مخابرات خانگي را متحول نموده است  USBبلوتوث و  خروجي هاي
  .و صفحه كليد  روان وآسان مي باشد  وكاركردن با  منوي  آن بسيار سهل و ساده است TFTبزرگ 

  :عالوه بر اين امتيازات ، كاركرد هاي بيشماري دارد 
ي با ديگر دستگاه هايي كه از اين فناوري امكان استفاده از بلوتوث براي ارتباطات بي سيم

)مانند هدست ( برخوردارند 
هماهنگ كردن آدرس هاي موجود در تلفن با تلفن همراه و رايانه با استفاده از بلوتوث يا ازطريق 

Gigaset Quic Syncبا استفاده از نرم افزار  USBخروجي 

آوري كردن آنها  بطور پيشرفته  امكان ذخيره قرار مالقات ها و سالگر ها درتلفن و ياد
و اختصاص يك زنگ خاص به آنها كه امكان شناسايي  VIPانتخاب كردن افراد مهم تحت عنوان 

.تلفن اين افرادرا براي دارنده تلفن فراهم مي كند 
براي جلوگيري ازمزاحمت ، مي توان مدت زماني را بعنوان كنترل زمان تعيين نمود تا تلفن فقط 

.اين تنظيم شامل شماره تلفن هاي مهم نمي شود . ه مايل هستيد زنگ بزند درزماني ك
اختصاص دادن تلفن هاي مهم و كاركردهايي كه غالبا مورد استفاده قرارمي گيرند به كليد هاي 

.تلفن تا با فشردن يك كليد براحتي آن شماره ها گرفته شده و يا آن كاركردها شروع شوند 
براي كسب . آگاهي ازشرايط محيطي به هنگام استفاده ازتلفن با كمك خانه سبز گيگاست

سالگردها

www.gigaset.com/service

  www.gigaset.com/gigasetSL78H براي كسب اطالعات بيشتر درمورد تلفن به پايگاه اينترنتي
  .مراجعه كنيد 

سالگردها

اطالعات بيشتر به پايگاه اينترنتي

سالگردها

.مراجعه كنيد  

سالگردها
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وصل كرده و كابل ها را درگيره هاي كابل  2و جك تلفن را به شماره  1آداپتور را به شماره 
.بگذاريد 

درصورتيكه ( رداده و فشاردهيد زبانه هاي درپوش  ايستگاه مركزي را درشكاف هاي پشت ايستگاه قرا
  ) .ايستگاه مركزي را روي ديوارنصب نكنيد 

)3(نخست دوشاخه آداپتور را به پريز برق وصل كنيد
)4(سپس سيم تلفن را به خط تلفن وصل نماييد 

  

  
  

  :توجه 
.آداپتور بايد هميشه به برق وصل باشد درغير اينصورت تلفن كارنمي كند 

سيم تلفن همراه دستگاه استفاده كنيد زيرا ممكن است پين هاي اتصال هميشه از آداپتور و 
.فيش سيم تلفن هاي ديگر متفاوت باشند  

  

4 را وصل كنيد. ابتدا فيش تلفن 
3 را وصل كنيد. سپس آداپتور 
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  C°45+تا  C°5+ايستگاه مركزي تلفن براي فضاهاي بسته و خشك با محدوده دمايي 
  .طراحي شده است 

ي از خانه يا آپارتمان نصب كنيد كه جنبه مركزيت داشته و داراي ايستگاه مركزي را در منطقه ا
  . سطحي شيبدار و لغزنده نيز نباشد يا آنرا روي ديوار نصب كنيد 

  

متر و در فضاي بسته  300درفضاي آزاد برد آن حداكثر . به برد ايستگاه مركزي توجه داشته باشيد 
  .ه وقتي حالت اكو فعال است ، كاهش مي يابد برددستگا. متر مي باشد  50داخل ساختمان 

  
  

اما بعلت كثرت مصرف مواد جال دهنده بر روي . پايه هاي تلفن معموال اثري روي سطوح نمي گذارند 
  .مبلمان امروزي نمي توان بطوركامل از بروز اثر بر روي سطوح جلوگيري بعمل آورد 

  

.نورمستقيم خورشيد و ساير وسايل الكتريكي قرار ندهيد هرگز تلفن را در معرض منبع حرارتي ، 
.گيگاست را از رطوبت ، گردوغبار ، بخارات و مايعات خورنده محافظت نماييد 
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  .نمايشگر و صفحه كليد با يك اليه پالستيك محافظت شده است 

  .باطري را درجاي خود گذاشته و درپوش آنرا بگذاريد 
  

پيشنهاد كرده     Communications Gigaset GmbHتنها از  باطري هاي قابل شارژي كه   
استفاده كنيد و هرگز از باطري هاي سنتي و غير قابل شارژ و ديگر انواع باطري هايي كه خطراتي براي 

زيرا اين گونه باطري ها موجب بد عمل . ي قابل انفجار استفاده نكنيد سالمت دارند، مانند باطري ها
  .كردن و يا حتي صدمه ديدن تلفن خواهند شد 

  

  
 aابتدا باطري را درباالي محفظه باطري قراردهيد 

 bيد تا تيكي صدا كند سپس باطري را بطرف پايين فشارده

  
ابتدا درپوش باطري را در امتداد گوشي گذاشته بطوري كه زبانه هاي درپوش مقابل شكاف هاي 

.موجود در بدنه گوشي قرار گيرد 
.سپس درپوش را فشاردهيد تا تيكي صدا كند 

  
  

a

b
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الزم باشد درپوش باطري برداشته   USBاگر براي تعويض باطري يا متصل كردن كابل داده به خروجي 
  :شود 

).اگر اين گيره به گوشي متصل باشد ( ابتدا گيره كمر بند  را برداريد 
  .سپس ناخن انگشت را در شكاف پايين بدنه گوشي قراردهيد و درپوش را بطرف باال بكشيد 

  
  .رف باال بكشيد براي تعويض باطري ناخن انگشت را در شكاف بدنه گوشي گذاشته و باطري را بط

  

  .دردوطرف گوشي شكاف هايي قراردارد كه گيره كمربند به آنها متصل ميشود 
گيره كمربند را روي پشت گوشي گذاشته و فشاردهيد بطوريكه برآمدگي هاي دو  

.طرف تسمه در شكاف هاي طرفين گوشي فرو روند 
از دست راست گوشي را گرفته بطوريكه انگشت شست همان دست را  با استفاده 

روي سمت راست مركز گيره فشاردهيد و درهمين حالت ناخن انگشت سبابه دست چپ را بين 
.گيره و بدنه گوشي گذاشته و تگيره را بطرف باال بلند كنيد 

  

گيره
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.پريز برق فروكنيد دوشاخه آداپتور جايگاه شارژ را در 
.گوشي را درجايگاه شارژ قراردهيد بطوريكه صفحه نمايشگر بطرف جلو باشد 

الزم نيست دوباره آنرا ثبت . عمليات ثبت گوشي در ايستگاه مركزي، دركارخانه سازنده انجام شده است 
ميم داريد چند اما اگر مايليد از گوشي خود در ايستگاه مركزي ديگري استفاده كنيد و يا تص. كنيد

گوشي ديگر را در ايستگاه مركزي ثبت كنيد ، با يد عمليات ثبت گوشي را بطور دستي انجام دهيد  
  براي شارژ شدن باطري ، اجازه دهيد گوشي در جايگاه شارژ بماند 

  

  گوشي را فقط با شارژري كه براي آن تهيه شده ، شارژ كنيد 
  

  .زماني وضعيت باطري به دقت نشان داده مي شود كه ابتدا باطري كامالً پر و سپس خالي شده باشد 

   
.                                                        ساعت متوالي زير شارژ باقي بماند 6اجازه دهيد گوشي 

.خالي نشده آنرا دوباره در شارژر قرارندهيد سپس گوشي را از زير شارژ خارج كرده و تا كامالً 
  

.بعد از پروخالي كردن اوليه باطري ، مي توان بعد از هرتماس گوشي را درجايگاه شارژ گذاشت 
.هميشه عمليات پروخالي كردن باطري را بعد از هر بار خارج كردن باطري از گوشي تكرار كنيد 

باطري درحين شارژ شدن ، گرم مي شود ، اين موضوع هيچگونه خطري ندارد 
  بعد ازمدت زماني به داليل فني ، ظرفيت شارژ باطري كاهش مي يابد
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زمان و تاريخ گوشي را بدقت تنظيم كنيد تا زماني كه براي تماس ها ثبت مي شود و همچنين زنگ 
  دقيق و قابل اعتماد باشند ساعت  و تقويم گوشي 

اگر تاريخ و زمان را ( را فشاردهيد ، تا صفحه وارد كردن زمان باز شود  كليد نمايشگر زير 
.تنظيم كرده ايد براي بازكردن صفحه وارد كردن زمان از منو استفاده كنيد   

    
  

  .زمان درصفحه نمايشگر پديدار ميشود / منوي فرعي تاريخ 
روز ، ماه و سال را طريق صفحه . محل وارد كردن تاريخ بحالت چشمك زن قابل مشاهده است 

: كليد با هشت رقم واردكنيد مانند 
  14/10/2008براي   

                                          
  .يح كنيد با فشاردادن سمت راست يا چپ كليد كنترل ، مكان نما را جابجا كرده و ورودي را تصح

به قسمت زمان )  Date(بمنظور جابجا كردن مكان نما از قسمت تاريخ 
)Time  ( سمت پايين كليد كنترل را فشاردهيد.  
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 :با استفاده ازصفحه كليد ، ساعت و دقيقه را با چهار رقم وارد كنيد مانند

  .مكان نما را جابجا كنيد اگر الزم باشد با استفاده از كليد كنترل ، .  am 07:15براي 
.ورودي ها را تاييد و ذخيره كنيد  با فشردن كليد نمايشگر زير

               
  .را درنمايشگر مشاهده خواهيد كرد و صدايي مي شنويدكه نشانه تاييد است  "Saved"عبارت 

.را فشاردهيد تا صفحه نمايشگر به وضعيت غيرفعال برگردد كليد نمايشگر زير 

وقتي گوشي ثبت شده و تاريخ و زمان آن نيز تنظيم شده باشد ، صفحه نمايشگر به صورت زير مشاهده 
  :مي شود 
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بعد از انجام موفقيت  .درباالي صفحه نمايشگر نيز ديده مي شود  ±اگر پيام گير نيز فعال باشد ، نماد 
  :آميز ثبت گوشي ، موارد زير درصفحه نمايشگر مشاهده خواهد شد 

قدرت دريافت سيگنا ل ها بين ايستگاه مركزي و گوشي 
خوب تا ضعيف -
.به حالت چشمك زن ديده ميشود  نماد : سيگنالي دريافت نميشود -

:وضعيت شارژ باطري 
خالي تا پر: -
ري تقريباً خالي است باط:  حالت چشمك زن -
.باطري درحال شارژ شدن مي باشد : -

  .روي پيام گير يك پيام اوليه  ضبط شده وجود دارد 
  

نماد برد دستگاه فقط در وضعيت غيرفعال صفحه نمايشگر ، آن هم در صورتي كه حالت اكو غيرفعال 
  .  باشد مشاهده ميشود 

  .  تقويم گوشي در وضعيت غيرفعال صفحه نمايشگر ، فعال يا غير فعال خواهد شد 
  
  

  .اكنون تلفن براي بهره برداري آماده است 
  

USB
واقع در پشت  USBرا به خروجي )  Data(مي توان كابل داده براي متصل كردن گوشي به رايانه 

  .گوشي متصل نمود 

  
)  اگر به گوشي متصل باشد ( وشي جداكنيد گيره كمربند را از گ

درپوش باطري را برداريد   

1

شما مى توانيد به منظور وصل كردن 
گوشى به يك كامپيوتر، يك كابل ديتاى 

USB استاندارد داراى اتصال دهنده 
mini-B را به پشت گوشى خود وصل 
كنيد. براى استفاده از اين عملكرد، نرم 

افزار Gigaset QuickSync بايستى 
نصب شده باشد
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.وصل كنيد  USBرا به خروجي  USBكابل داده 
  

احتماالً مايليد آنرا با احتياجات شخصي خـود . اكنـون گوشي خود را با مـوفقيت راه اندازي كرده ايد 
  .براي يافتن سريع مهمترين موضوعات گوشي ، از راهنماي زير استفاده كنيد .مطابقت دهيد 

اگر شما با طرز كار منو چنين دستگاه هايي مانند مدل هاي ديگر گيگاست آشنايي نداريد ، بايد ابتدا 
  .مبحت ً  استفاده از تلفن ً را مطالعه كنيد   

       :بل آنها رجوع نماييد براي كسب اطالعات درباره موضوعات زير به صفحات مقا
) 81صفحه  ( )تنظيم آهنگ و بلندي صداي زنگ 

  )  81صفحه ( )تنظيم صداي گوشي
) 57صفحه  ( )ضبط كردن يك پيام شخصي  براي پيامگير

  )  65صفحه ( )+حالت اكو / تنظيم حالت اكو 
  ) 48صفحه  ( )آماده سازي تلفن براي دريافت پيامك 

  )  86صفحه ( ) PABXكاركردن با تلفن بوسيله 
  )  69صفحه ( )ثبت گوشي هاي موجود گيگاست دريك ايستگاه مركزي

  ) 37صفحه  (   )انتقال ورودي هاي دايركتوري از گوشي موجود دريك گوشي جديد  
  )   75صفحه( )استفاده از دستگاه هاي مجهز به بلوتوث 
  )  94صفحه  ()متصل كردن تلفن به يك رايانه  

  
اگر هنوز  كاركردن با گوشي  شمارا دچار مشكل مي كند به مبحث ً پرسش ها و پاسخ ها ً   رجوع 

  .   كرده يا با مراكز خدمات پس از فروش تماس بگيريد
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متناسب با كاركرد موردنظر ، يك طرف آنرا بايد فشاردهيد ، در باال ، پايين ، دراطراف كليد كنترل كه   
به مفهوم فشردن كه مانند اين  .راست ، چپ و وسط آن با رنگ سياه  عالمتگذاري شده است 

  .كه به معني فشردن وسط كليد كنترل مي باشد   سمت راست  يا اين
  :كليد كنترل كاركرد هاي بي شماري دارد 

  
  

  بازكردن دايركتوري 
  بازكردن منوي اصلي    
  بازكردن ليست گوشي ها    
  بازكردن منو براي تنظيم صداي گوشي   ، آهنگ هاي زنگ گوشي     

  . و آهنگ هاي آگاه كننده     
  

  باال و پايين رفتن دررديف هاي منو   
  

 ، راست  ، پايين با استفاده از كليد كنترل ميتوان مكان نما را در جهات  مختلف باال 
  .حركت داد   و يا چپ

  

  بازكردن دايركتوري  
  وارد يك تماس مشورتي شدن  
  تنظيم صداي بلند گو و گوشي  

  

  .كاركرد هاي كليد كنترل با توجه به وضعيت عمليات ، متفاوت خواهد بود 
.دروضعيت غيرفعال گوشي ، فشردن وسط كليد كنترل ، منوي اصلي را باز مي كند 
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درفهرست هاي فرعي ،انتخاب و متن ورودي ها  ،كليد كنترل ، كاركرد هاي كليد هاي نمايشگر 
. را  اعمال مي كند    و  ،  ،  

درشرح دستورالعمل كاركرد ها، از سمت را ست كليد كنترل و كليد نمايشگر استفاده شده ، اما اگر 
  .ترجيح مي دهيد ازكليد كنترل به شرح باال استفاده كنيد 

  

  .ود كاركرد كليد هاي نمايشگر به مقتضاي موقعيت عمليات متفاوت خواهند ب
  كاركرد جاري كليد نمايشگر

  كليد نمايشگر     
  

  :برخي از مهمترين كليد هاي نمايشگر عبارتند از 

  مفاد منوي مربوطه را بازمي كند     

  تاييد يك انتخاب   
  كليد پاك كردن كاراكتر ها ، با هربار فشاردادن يك : كليد حذف كردن     

  .كاراكتر از راست به چپ باك مي شود                               

  .ازگشتن به سطح قبلي فهرست و يا لغو كردن عمليات ب  
  ذخيره كردن ورودي    

  بازكردن ليست آخرين تماس ها  
  

  و غيره  
  .كليدهاي نظير كليد هاي فوق را روي گوشي فشاردهيد 

  واردكردن اعداد و حروف ~
  
  

پاك
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با حركت كردن در متن با استفاده از كليد كنترل ، ارقام يا حروف وارد شده نادرست را به ترتيب زير 
  :تصحيح كنيد 

.، كاراكتر سمت چپ مكان نما را حذف نمائيد  ˜بافشاردادن كليد نمايشگر 
.مكان نما وارد كنيد كاراكترهايي را درسمت چپ 

مثال درمورد وررودي هاي تاريخ و . كاركتر جديد جايگزين كاراكتري كه چشمك مي زند مي شود 
زمان 

  

كاركرد ها ي تلفن ، بصورت فهرستي در دسترس شما  قراردارد كه در آن شماره يا سطح  هر كاركرد در 
  .مقابل آن نوشته شده است 

  
  

را فشاردهيد تا فهرست اصلي  وقتي گوشي درحالت غير فعال است سمت راست كليدكنترل 
.بازشود 

كاركرد هاي فهرست اصلي بصورت نماد هاي رنگي درصفحه نمايشگر ديده مي شوند و هر نمادي كه 
انتخاب شود ،حلقه اي نارنجي رنگ به دور آن نقش بسته و نام آن گروه از كاركردها در باالي صفحه 

  . نمايشگر نوشته مي شود 
  .را باز كنيد ) بعدي فهرست سطح ( براي دسترسي به كاركرد ها بايد فهرست هاي فرعي مربوطه 

درطول فهرست حركت كرده و پس از انتخاب كاركرد مورد   با استفاده از كليد كنترل 
.را فشاردهيد  šنظر كليد نمايشگر 

را بطور مختصر فشارداده تا به وضعيت غيرفعال  يا كليد خاتمه تماس  كليد نمايشگر 
  .گوشي برگرديد 
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  :هاي فهرست هاي فرعي بصورت يك ليست مانند تصوير زير نشان داده مي شوند كاركرد 

  
درطول ليست كاركرد ها ، حركت كرده و پس از انتخاب  با استفاده از كليد كنترل 

.را فشاردهيد  šكاركرد مورد نظر كليد 
را بطور مختصر فشارداده تا به سطح قبلي منو  يا كليد خاتمه تماس  كليد نمايشگر 

  .برگشته يا عمليات را لغو كنيد 
  

  .درهر جايي از فهرست ها ، ميتوان به طريق زير به وضعيت غير فعال نمايشگر برگشت نمود 
.را فشرده و نگهداريد  كليد خاتمه تماس 

  يا 
دقيقه صفحه نمايشگر بطورخودكار به وضعيت غير فعال  2، بعد از هيچ كليدي را فشارندهيد 

.برخواهد گشت 
بنابراين اگر هرگونه تغيير ايجاد شده را ذخيره ، و يا با فشردن يكي از كليد هاي

  .تاييد نكرده با شيد از بين خواهند رفت  
   

نگه داشتن كليد خاتمه تماس ، گوشي خاموش در وضعيت غير فعال گوشي با فشردن و     
براي روشن كردن آن دوباره همان كليد را فشرده و نگه . شده و صدايي در تاييد آن نيز شنيده مي شود

  .داريد گوشي روشن خواهد شد 

  .وقتي گوشي روشن مي شود ، مدت چند ثانيه انيميشني از ساعت در صفحه نمايشگر پديدار مي گردد
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  . قفل صفحه كليد از استفاده غير عمدي از تلفن جلوگيري بعمل مي آورد
  برا ي خاموش يا روشن كردن قفل صفحه كليد كافي است كليد هاشور دار را فشرده و    

  .صدايي را به نشانه تاييد خواهيد شنيد . نگه داريد                  
درنمايشگر نمايان شده و هنگامي كه كليدي را  وقتي كه  قفل صفحه كليد فعال شود  نمادكليد  

  . فشاردهيد پيامي را نيز مشاهده خواهيد كرد
وقتي كه قفل صفحه كليد فعال است اگر كسي با شما تماس بگيرد ، بطور خودكار غيرفعال شده و پس از 

  .خاتمه تماس مجدداً فعال خواهد شود 
  

  : مراحل عمليات به شكل خالصه نشان داده شده مثال 
  :فرم زير 
 ( Setting  ) تنظيمات (( Telephony  ) تلفن (( Auto Answer  ) پاسخ گويي

  ) ¿=  on) ( خودكار 
  : بدين مفهوم است 

.را فشاردهيد تا منوي اصلي باز شود  سمت راست كليد كنترل

  
با استفاده از چهار جهت باال ، پايين ، راست و چپ كليد كنترل درمنوي اصلي حركت كرده و 

.را انتخاب كنيد )  Setting(منوي فرعي تنظيما ت 
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.را فشاردهيد تا انتخاب انجام شده تاييد شود  šكليد نمايشگر 

.را فشاردهيد تا منوي فرعي تلفن درنمايشگر ظاهر شود  قسمت پايين كليد كنترل

                         

.را فشاردهيد تا انتخاب انجام شده تاييد شود  šكليد نمايشگر 
  تقريبا انتخاب شده )  Auto Answer(پاسخگويي خودكار 

.را فشاردهيد تا كاركرد انتخاب شده فعال يا غير فعال شود  كليد نمايشگر 
  .تغييرات فورا ً اعمال شده و نيازي به تاييد نيز ندارد 

  
  

.را فشاردهيد تا به منوي قبلي برگرديد كليد نمايشگر زير 
  يا 

  .كليد خاتمه تماس را فشارداده و نگهداريد تا به وضعيت غيرفعال صفحه نمايشگر بازگرديد 
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را فشاردهيد تا منوي اصلي  درحاليكه تلفن دروضعيت غير فعال است سمت راست كليد كنترل 
  :بازشود 

ê   .
    

فعال سازي 
جستجو براي هد ست 

جستجو براي دستگاه داده پرداز
دستگاه هاي شناخته شده 

دستگاه خودتان
   

 ديده بان اتاق
  

  
همه تماس ها

تماس هاي خارجي
تماس ها ي موفق 

تماس ناموفق

SMS  
  .را فعال كرده ايد ) شخصي يا عمومي ( بدون پين  يك صندوق پستي

پيامك هاي جديد 
ورودي

  پيش نويس
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  .با پين را فعال كر ده ايد  صندوق پستي  3تا  2يك صندوق يا 
 پيامك هاي جديد صندوق پستي

 ورودي
 پيش نويس

 پيامك هاي جديد 1صندوق پستي 
 ورودي2صندوق پستي 
 پيش نويس3صندوق پستي 

  SMSسرويس 
 خدماتمراكز تنظيمات

 SMSصندوق هاي پستي 
 آگاه سازي

 گزارش وضعيت 
    

 صندوق پستي شبكه پخش پيام ها
 *پيامگير

  *فعال سازي
 *ضبط پيام شخصي *بيانيه ها

 *پخش پيام شخصي 
 *حذف پيام شخصي 

 *ضبط  پيام آگاهي دهنده 
 *پخش پيام آگاهي دهنده 
 *حذف پيام آگاهي دهنده 

 *ضبط كردن 
 *بررسي تما سها 

صندوق پستي شبكه 
صندوق پستي شبكه 1تنظيم كليد 

*پيامگير
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  اين ويژگي ها را فقط ايستگاه مركزيي كه داراي پيامگير مي باشد ، دارد *

  تنظيم كننده   
تقويم 

زنگ ساعت 
زنگ هاي ناموفق 

  
  

ett(تنظيمات    n (  
زمان/ تاريخ 

صداي گوشي تنظيمات ابزار صوتي
تنظيمات زنگ 

آهنگ هاي آگاهي دهنده 
آهنگ درحالت انتظار

محافظ صفحه نمايشگرنمايشگر
روشنايي نمايشگر

زبان 
ثبت گوشي ثبت 

لغو عمليات ثبت 
انتخاب مركز

پاسخ گويي خودكارتلفن 
كدهاي مناطق 

شنود كردن 
پيش شماره ها

كد هاي دسترسي
حالت شماره گيري

تماس مجدد
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حالت اكوسيستم
+حالت اكو 

حالت تقويت كننده سيگنال 
پين سيستم 

بازيابي تنظيمات گوشيبازيابي تنظيمات اوليه 
بازيابي تنظيمات ايستگاه 

مركزي
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تماس خارجي به تماسي اطالق مي شود كه از 
  :شبكه همگاني تلفن استفاده شود 

  شماره گيري گرده و كليد             ~
  .گفتگو را فشاردهيد                          

يا 
  ابتدا كليد گفتگو را فشرده و         ~ 

  نگه داريد و سپس شماره                          
  . گيري كنيد                        

ميتوانيد عمليات شماره گيري را با فشردن كليد 
  .لغو كنيد اتمام تماس 

درحاليكه گفتگو ادامه دارد مدت زمان گفتگو به 
  .شما نشان داده مي شود 

  :توجه 
استفاده از  :شماره گيري با هريك از روش هاي 

فهرست شماره ها ، گرفتن تماس با تماس  
استفاده از ليست تماس ها و شماره گيري مجدد 

آخرين تماس ، شما را از دوباره وارد كردن  
شماره ها و پيش شماره هاي شبكه هاي مخابراتي  

  .نجات مي دهد
  

فعال بودن بلوتوث ، ايجاد يك  
  ارتباط بين هدست مجهز به بلوتوث و گوشي 

   
با فشاردادن كليد كفتگوي هدست مجهز به 

ثانيه يك ارتباط با گوشي  5بلوتوث درعرض 
          .      برقرار مي شود

  

  

كليد خاتمه تماس را               
  فشاردهيد 

  

گوشي ورود يك تماس را به سه طريق نشان     
صداي زنگ ، روشن شدن صفحه : مي دهد 

نمايش و با چشمك زن شدن كليد بلندگو 
 .  

به روش هاي زير مي توانيد يك تماس را بپذيريد 
  :به آن پاسخ دهيد  يعني

.فشاردادن كليد گفتگو 
.فشاردادن كليد بلندگو  

set  :فشردن كليد نمايشگر
 

set   : با فشردن كليد
تماس به پيام گير نمايشگر 

  منتقل مي شود 
اگر گوشي درجايگاه شارژ باشد و كاركرد 
پاسخگويي خودكار ، فعال باشد، گوشي بطور 
خودكار ، وقتي كه آن را از جايگاه شارژ بلند كنيد 

  . ، تماس را برقرار مي كند 
براي بي صدا كردن زنگ، مي توانيد كليد نمايشگر

دراين حالت  تا وقتي كه . را فشار دهيد 
ي نمايان است     يك تماس در نمايشگر گوش

  .مي توانيد به آن پاسخ دهيد 

فعال بودن بلوتوث ، برقراري  
   ارتباط بلوتوسي بين هدست و گوشي  
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فقط كليد گفتگو را فشاردهيد ، وقتي كه گوشي 
ثانيه ، ارتباط گوشي با  5زنگ بزند ، درعرض 
  .هدست  برقرارمي شود 

وقتي يك تماس دريافت مي شود ، شماره يا نام 
تماس گيرنده درصفحه نمايشگر نمايان مي شود 

  :در صورتيكه شرايط زير فراهم باشد 
را  و  شبكه مخابرات ، 

.پشتيباني كند 
سايي كه خالصه عبارت ًشنا -

هويت خط تماس ً است ، شماره تلفن 
.تماس گيرنده راانتقال ميدهد 

كه خالصه ًعبارت نمايش  -
هويت خط تماس ً است ، شماره تلفن 

.تماس گيرنده را نشان مي دهد
.كرده باشيد  از مخابرات درخواست 

را  تماس گيرنده از مخابرات درخواست 
كرده باشد 

CLIP/CLI

اگر شماره تماس گيرنده را درفهرست تلفن ذخيره 
كرده ايد، نام اودرنمايشگر نمايان مي شود و اگر 

به تماس گيرنده اختصاص  يك تصوير 
داده ايد ، تصوير او نيز در نمايشگر پديدار خواهد 

  .شد 

  

  يا 

  
  ـ نماد صداي زنگ  1
  ـ شماره يا نام تماس گيرنده 2

  :درمحل شماره تماس عبارات زير پديدار ميشوند 
.، اگر شماره اي انتقال داده نشود 

اگر تماس گيرنده از 
را نكرده  مخابرات درخواست خدمات 

.باشد 
  

CNIP

هستيد اضافه بر شماره تماس  اگر داراي 
. گيرنده نام شهر و كشور او نيز نشان داده مي شود

اگر شماره تماس گيرنده دردايركتوري شما موجود 
باشد نامي كه در دايركتوري نوشته شده نيز ديده  

  .مي شود 

  
  ـ شماره تماس گيرنده   1
  ـ نام و شهر تماس گيرنده 2

  :تماس عبارات زير پديدار مي شونددرمحل شماره 
، اگر شماره اي انتقال داده نشود 
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اگر تماس گيرنده از 
را نكرده  مخابرات درخواست خدمات 

.باشد 

در اين حالت بجاي گرفتن گوشي نزديك گوش  ، 
مثال روي ميز مقابل خود قرارداده و  آنرا بعنوان

كليد بلندگو را فعال كرده وديگران را در گفتگوي 
  .خود شريك مي كنيد 

  

  :فعال كردن درهنگام شماره گيري 
  شماره را وارد كنيد و سپس            ~

  . كليد بلند گو را فشاردهيد                           
قبل از فعال كردن بلندگو بايد به مخاطب 
خود اطالع دهيد كه ديگران نيز به گفتگوي 

.شما گوش مي دهند 

  .كليد بلند گو را فشاردهيد                 
ردن به درجريان يك تماس و يا به هنگام گوش ك

  مي توانيد با )  setفقط ( پيام گير
روشن و خاموش كردن بلندگو ، بين بلند گو و 

  .گوشي جابجا شويد 
اگر درجريان يك تماس مايليد ، گوشي را درجايگاه 

  :شارژ بگذاريد 
  هنگام گذاشتن  كليد بلند گو را 

گو شي در جايگاه شارژ ، فشارداده و نگهداريد 
كليد بلندگو روشن نشد ، دوباره آنرا اگر چراغ 
.فشاردهيد 

  براي آشنايي با چگونگي تنظيم صداي بلند گو به 
  .مراجعه كنيد  

ميكروفون گوشي را درجريان يك تماس خارجي 
  .  مي توان غير فعال نمود 

  هيد تا كليد نمايشگر رافشارد            
  صداي گوشي قطع شود ،                       
  نمايشگر نشان خواهد داد كه                     
  .صداي ميكروفون خاموش است                      

  كليد نمايشگر را فشاردهيد ،             
  ميكروفون دوباره فعال خواهد شد                    

   

خدمات شبكه ، كاركردهايي هستند كه مخابرات 
شما بايد اين خدمات را . در اختيار شما ميگذارد 

  .از مخابرات درخواست كنيد 
اگر به كمك نياز داريد با شبكه مخابراتي 

.خود تماس بگيريد 

  
  :گزينه ها عبارتند از 

دايركتوري
ليست تماس با تماس

ليست آخرين تماس ها
ليست پيامك ها ي ورودي

ليست هاي تماس 
ليست قرارمالقات هاي ناموفق

)setفقط ( ليست پيام گير
 براى آشنايى با چگونگى تنظيم صداى بلندگو به 

صفحه 81 مراجعه كنيد.
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تماس شما مي توانيد يك دايركتوري و يك ليست 
. با تماس براي گوشي شخصي خود ايجاد كنيد 

شما همچنين مي توانيد ليست ها و شماره هاي 
  وارده خود را به گوشي هاي ديگر منتقل كنيد

   

شماره دردايركتوري و ليست تماس با  500شما 
  .و ذخيره كنيد تماس مي توانيد وارد 

  
  : توجه 

براي دسترسي سريع به يك شماره ازدايركتوري 
) شماره گيري سريع ( يا ليست تماس با تماس 

مي توانيد به هريك از كليد ها يك شماره 
  . اختصاص دهيد 

  

  :دردايركتوري مي توانيد موارد زير را ذخيره كنيد 
اكثرسه شماره و نام ونام خانوادگي     حد

مربوطه براي هر ورودي
آدرس  ايميل ها  

سالكرد ها و ياد آوري آنها
و زنگ مخصوص به آن    اختصاص 

در وضعيت غير فعال گوشي با فشردن قسمت 
  ، دايركتوري را بازكنيد پايين كليد كنترل

  

  رقم  32هريك ماكزيمم : سه شماره براي هر ورودي 
  كاراكتر 16هريك ماكزيمم : نام ونام خانوادگي 

 60ماكزيمم ) : ايميل(آدرس پست الكترونيك 
  كاراكتر

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست تماس با تماس براي ذخيره كد هاي 

به ( شبكه هاي مخابراتي بكارميرود دسترسي به 
همين دليل تماس با شماره هاي تماس ناميده       

  ) .مي شود 
ليست تماس با تماس را بافشردن كليد 

.دروضعيت غيرفعال گوشي بازكنيد
L

  رقم  32ماكزيمم : شماره 
  كاراكتر 16ماكزيمم : نام 

   
 

s (  ورودي جديد)ew entr (  
:ورودي هاي چندگانه را تغيير دهيد 

/

  حداقل دريكي از فضا هاي خالي ، يك نام وارد كنيد
  

حداقل در يكي از فضاهاي خالي ، يك شماره وارد 
  كنيد

وقتي در ميان شماره هاي دايركتوري حركت       
مي كنيد آنها پررنگ شده و يكي از  نماد هاي سه 

  .نيز همراه آنها ديده مي شود گانه  
  

  آدرس پست الكترونيك را وارد كنيد 
  

  .را انتخاب كنيد  يا  
  : درصورت انتخاب 
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  تاريخ و زمان سالگرد را وارد كنيد و نوع آهنگ و 
  .يا د آوري را  انتخاب كنيد 

  
IP

  يكي از ورودي هاي دايركتوري را بعنوان 
عالمتگذاري ) به مفهوم افراد خيلي مهم ( 

. و يك زنگ خاصي نيز به آن اختصاص دهيد . كنيد 
از صداي زنگ ، تماس هاي خيلي مهم را تشخيص 
مي دهيد وقتي درميان شماره هاي دايركتوري 

پررنگ شده و  حركت مي كنيد شماره هاي 

  .نيز همراه آنها ديده مي شود     نماد    
برخورداري از خدمات شناسايي هويت  
     تماس گيرنده 

  

  ) ew entr(ورودي جديد   )  
:ورودي هاي چندگانه را تغيير دهيد 

N
  نام را وارد كنيد 

N
  .وارد كنيد شماره را 

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد   
  

ورودي هاي دايركتوري معموالًبر اساس حروف 
فاصله ها و . الفباي نام  خانوادگي مرتب  مي شوند 

اگر دردايركتوري فقط نام ، وارد كرده . ارقام مقدمند 

باشيد ، در مرتب كردن  اسامي ، آن نام  بجاي نام 
  .خانوادگي درنظر گرفته مي شود 

  :ورودي ها به ترتيب زير مرتب مي شوند 
له هافاص.1
) ( ارقام .2
)الفبا ( حروف .3
ساير كاراكتر ها.4

براي دورزدن ترتيب الفبايي ، مقابل  حرف اول نام 
خانوادگي يك  فاصله و يا رقم بگذاريد ، آنرا به 

  . ابتداي فهرست انتقال  مي دهيد 
  

دايركتوري يا ليست تماس با )
 .تماس را بازكنيد 

  :گزينه هاي زير را پيش روي خواهيد داشت 
درميان با استفاده از كليد كنترل 

شماره ها حركت كنيد تا نام مورد نظر را 
.انتخاب نماييد

را وارد ) حرف  8حداكثر ( حروف اول نام  
 كنيد و اگر الزم است با كليد كنترل

درميان اسامي حركت كنيد 
دايركتوري نام خانوادگي را جستجو ميكند و اگر 

  .نام خانوادگي وارد نشده باشد نام را بكار مي برد  
  

انتخاب ورودي)
  )بازكردن منو (   )

ميتوانيد  كاركردهاي زيررا با كليد كنترل 
  :انتخاب كنيد 
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N
ويرايش و ذخيره كردن و سپس شماره گيري  

پس از ذخيره كردن   و  نمايش شماره       
.را فشاردهيد  كليد 

  .شماره  انتخاب شده را ويرايش كنيد 
  

  .شماره  انتخاب شده را حذف كنيد 
  

C
I  

فرستادن يك شماره تنها به يك گوشي داخلي ديگر 
   

  
C

از طريق  rفرستادن يك شماره تنها با فرمت 
  پيامك 

  
C

از طريق  rفرستادن يك شماره تنها با فرمت 
  بلوتوث

  

ليست تماس / همه شماره هاي موجود دردايركتوري 
  با تماس را حذف كنيد 

  
C

I
  فرستادن يك ليست يه يك گوشي داخلي ديگر

   
C

از طريق  rفرستادن يك ليست با فرمت 
  بلوتوث

  
ورودي هاي موجود در  دايركتوري و ليست تماس 

  .با تماس را نشان ميدهد  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كليد هاي موردنياز شماره گيري سريع را 

  .فشرده و نگهداريد   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

گوشي هاي فرستنده و گيرنده ، هردو بايد 
.دريك ايستگاه مركزي ثبت شده باشند 

ايستگاه مركزي و گوشي ديگر مي توانند 
شماره هاي  دايركتوري را فرستاده يا دريافت 

كنند 
انتخاب ورودي  )

بازكردن   ) 
o(منو en enu  (( كپي ورودي)o

ntr  / (كپي ليست)o به  ))   
 to ntern(گوشي داخلي 
  شماره داخلي گوشي گيرنده را             

  را  šانتخاب كرده و كليد                     
  فشاردهيد                     

Display
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دادن  به سوال  باپاسخ
مي توانيد چندين ورودي را به نوبت  ؟

  .و يكي بعد از ديگري بفرستيد  
انتقال موفق ورودي ها با يك پيام و يك صدا 

  .درگوشي گيرنده تاييد مي شود 

شما مي توانيد دايركتوري را بطوركامل وبدون 
  :داده ارسال كنيد بازكردن آن ، ازطريق انتقال 

w ( J (  دايركتوري  )انتقال داده  
  

ورودي ها با شماره هاي مشابه در گوشي 
.گيرنده جايگزين نمي شوند 

اگر تلفن زنگ بزند و يا حافظه گوشي گيرنده 
.پر باشد عمليات انتقال لغو خواهد شد 

با واردشدن زنگ ياد آوري يك سالگرد ، 
.ارسال نخواهند شد تصاوير و صدا ها 

  
C

با بلوتوث   ميتوانيد ورودي هاي دايركتوري را با 
انتقال دهيد يعني ورودي ها را با  Cفرمت 

  .تلفن همراه مبادله كنيد 
   ) ) انتخاب ورودي( )  

o(كپي ورودي )) بازكردن منو(  ntr  / (
o(كپي ليست   A     ((  r  ازطريق

بلوتوث
ليست ً  دستگاه هاي شناخته شده  ً    نمايان مي 

  .شود 
  دستگاه  را انتخاب كرده و كليد              

                      š را فشاردهيد  

  
C

اگر  دستگاهي از ليست ً دستگاه هاي شناخته شده ً 
به گوشي شما بفرستد ، اين امر بطور  Cيك 

خودكار صورت گرفته و شما فقط ازطريق نمايشگر 
  .مطلع مي شويد 

اگر دستگاه فرستنده ، درليست نباشد ، 
دستگاه درنمايشگر از شما خواسته ميشود كد پين 

  :فرستنده را وارد كنيد 
  كد پين دستگاه فرستنده مجهز               ~

  به بلوتوث را وارد كنيد و كليد                     
                    š  را فشاردهيد.  

C  فرستاده شده مانند يك ورودي
  .دايركتوري دردسترس خواهد بود 

 

شماره هايي را كه دريك ليست  مانند ليست   
سابقه تماس ها ،  آخرين تماس ها ، پيامك ها و 
يا درجريان يك تماس نمايان مي شوند مي توان 

  .دردايركتوري كپي كرد 
كاراكتر از نام  16باشيد  اگر شما داراي 

ل شده نيز درمحل  نام خانوادگي شماره منتق
  .كپس ميشود 

  :يك شماره نمايان شده  
o(كپي در دايركتوري  )   to 

re tor 
.ورودي را تكميل كنيد   

set     : وقتي كه از ليست پيامگير
شماره اي ارسال مي شود ، پخش پيام در پيام گير 

  .مختل خواهد شد 

كپى



٣٩

دربسياري از موقعيت هاي عملياتي، مي توانيد 
دايركتوري را باز كرده و يك شماره و يا يك 
آدرس پست الكترونيك را كپي كنيد ، بدون اينكه 

  :دهيدنياز باشد گوشي را در وضعيت غيرفعال قرار 
  

بسته به موقعيت عملياتي دايركتوري را با 
بازكنيد   يا  
  .يك ورودي را انتخاب كنيد        

                        

براي هريك از شماره هاي دايركتوري مي توانيد 
يك سالگردو يك زمان مقرر براي   ياد آوري   ، 

بطور پيش فرض ، سالگرد در (ذخيره كنيد 
  ) .قرار دارد  وضعيت 

  سالگردها بطورخودكار در تقويم ثبت مي شوند
  )انتخاب ورودي (  ) 

  اين دوكليد نمايشگر را يكي        
  .بعد از ديگري فشاردهيد                         
  رديف به رديف درفهرست                   
  .سالگرد ها  حركت كنيد                         

                   n  را انتخاب كنيد.  
:ورودي هاي چند گانه را تغيير دهيد 

  رقم وارد كنيد  8سال را با / ماه / روز 
  

ساعت و دقيقه زمان مقرر براي زنگ ياد آوري را 
  .رقم وارد كنيد 4با 

  

نوع زنگي را كه بايد با آن سالگرد را يادآوري نمود 
  .انتخاب كنيد 
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد  

براي سالگرد بايد زماني را مقرر نماييد ولي اگر 
يك سيگنال بصري براي سالگرد انتخاب كرديد به 
زمان نياز ي نداريد و بطورخودكار زمان روي صفر 

  .تنظيم ميشود 
  

  )انتخاب ورودي (       )
  اين دوكليد نمايشگر را يكي        

  .بعد از ديگري فشاردهيد                         
  ليست سالگردها  را جستجو                  
  كرده و   سالگرد مورد نظررا                         
  .انتخاب كنيد                         

  .را انتخاب كنيد                    
  .ردهيدكليد نمايشگر را فشا               

  

يك سالگرد ذخيره شده درزمان مقرر و با زنگي كه 
  .انتخاب كرده ايد به گوشي شما زنگ مي زند 

اكنون مي توانيد يكي از گزينه ها ي زير را انتخاب 
كنيد 

  نوشتن يك پيامك                  
 فشاردادن كليد نمايشگر براي                         
  تاييد و قطع زنگ ياد آوردي                        

وقتي  با تلفن مشغول گفتگو هستيد ، سالگرد 
بصورت يك سيگنال آگاهي دهنده روي گوشي  

  نمايان  ميشود 



۴٠

سالگرد هايي كه درحين يك تماس نمايان       
دهاي كه زمانشان منقضي مي شوند و يا سالگر

  .     شده درليست زنگ هاي  ناموفق قرار ميگيرند 
                    

   

ليست آخرين تماس ها شامل بيست شماره از 
آخرين شماره هايي هستند كه با گوشي      

   رقم      32هرشماره ( شماره گيري كرده ايد 
اگر آن شماره ها ). مي تواند داشته باشد 

دردايركتوري يا ليست تماس با تماس وجود 
داشته باشند ، بجاي شماره نام مربوط به آن 

  .شماره نشان داده خواهد شد 
  

  شاردهيدكليد رابطورمختصر ف              
  .شماره را انتخاب كنيد                   
  كليد گفتگو را دوباره               
  شماره گيري . فشاردهيد                        
  .انجام مي شود                        

وقتي يك نام مشاهده مي شود ، مي توانيد با 
شماره مربوط به  فشاردادن كليد نمايشگر

  .آن نام را نيز ببينيد
  

  كليد رابطورمختصر فشاردهيد             
  شماره مورد نظر را انتخاب                 
  كنيد                      
  بازكردن منو           

انتخاب   ررا با كليد كنترل كاركرد هاي زي
  : نماييد

C

  يك شماره را دردايركتوري كپي كنيد     
  

N  
  )مانند دايركتوري (  

  )مانند دايركتوري  ( 

  )دايركتوري  مانند ( 
  

همه پيامك هايي دريافتي درليستي  به نام ليست 
  . ورودي پيامك ها  ذخيره خواهند شد  

  
L

هايي را با استفاده از ليست پيامگير ميتوان  پيام 
  .كه درپيام گير  ضبط شده شنيد 

  

برخورداري از خدمات شناسايي 
  .  هويت تماس گيرنده 

  :تلفن انواع مختلفي از تماس ها را ذخيره ميكند 
تماس هاي موفق  
تماس هاي بيروني

تماس هاي ناموفق 
  تماس هايي كه بوسيله پيام گير ضبط 

) ±، setفقط ( شده اند 

Display

پيامك هاى



۴١

ليست تماس هاي مختلف را ميتوان بطورجداگانه 
مشاهده كرد و يا يك ديد كلي از همه تماس ها 

هريك از تماس ها در رديف بيست  . داشته باشيد 
  .شماره آخرين تماس ها نيز ثبت ميشود 

قراردارد ليست  وقتي گوشي دروضعيت غير فعال
يا  هاي تما س را با فشردن كليد نمايشگر 

  :از طريق منو بازكنيد 

 (    
  

  .پيام هاي جديد درابتداي ليست واقع مي شوند 
  :نمونه اي ازورودي هاي ليست 

  

  ورودي جديد : فونت ضخيم 

اگر تنظيم شده (  
)بـاشد

  ـ تماس هاي موفق 
  ـ تماس هاي ناموفق 
  ـ تماس هاي بيروني 

  ـ تماس هايي كه بوسيله پيام گير ضبط 
  ). ±، setفقط ( شده اند 

به اظالعات با انتخاب كليد نمايشگر 
بيشتري دسترسي پيدا ميكنيد مانند عددي 

اگر داراي . كه به آن نام پيوند داده شده 
باشيد ، نام وشهري كه شبكه  

مخابراتي براي آن شماره ثبت كرده اند      
اگر نام وشهري نشان . نيز نشان داده ميشود 

داده نشود بدان مفهوم است كه تماس 
اسايي هويت تماس گيرنده براي خدمات شن

گيرنده ثبت نام نكرده و يا نمايش شماره 
  .خود را ممنوع كرده است 

ميتوانيد  با انتخاب كليد نمايشگر 
  :گزينه هاي زير را انتخاب كنيد 

  
C

شماره اي را كه نمايان شده دردايركتوري كپي 
  .كنيد 

  .شماره انتخاب شده را حذف كنيد 

  .همه شماره ها را حذف كنيد 
وقتي ليست هاي تماس ها را ترك كنيد ،      

تماس ها جنبه قديمي پيدا كرده بدين صورت كه 
اگر دوباره وارد ليست ها بشويد هيچ شماره اي با 

  .فونت ضخيم مشاهد ه نميشود 

براي بازكردن ليست هاي زير مي توان از كليد 
  :استفاده نمود  پيام 



۴٢

  )  setفقط ( ليست پيام گير
يا صندوق پستي شبكه درصورتيكه شبكه 
مخابراتي  اين كاركرد را پشتيباني كرده 

ق پستي شبكه براي دسترسي باشد و صندو
سريع نيز تنظيم شده  باشد  

ليست تماس هاي ناموفق
  ليست ورودي پيامك ها  

اگر چندين صندوق پستي تنظيم كرده ايد ، 
  چندين ليست نيز نمايان ميشود  

  ليست قرارمالقات هاي ناموفق  
به محض اينكه يك پيام جديد وارد ليست شود ، 

وش خواهد رسيد و صدايي آگاهي دهنده  به گ
به حالت چشمك زن درمي آيد كليد پيام 

  ) . بعد از فشردن كليد خاموش مي شود( 
در وضعيت غيرفعال، نمادي در صفحه نمايشگر 

  :نمايان مي شود  
  ......پيام جديد           نماد ها 

  درليست پيام گير...          ±
  )  setفقط در (                        

  يا درصندوق پستي شبكه                         

  درليست تماس هاي ناموفق          
  درليست پيامك ها          

  درليست زنگ هاي ناموفق                 
شماره ورودي هاي جديد درسمت راست نماد 

  .مربوطه نشان داده مي شود 

   
  

ذخيره شده اگر تماس ها درصندوق پستي شبكه 
باشند ، درصورتي كه تنظيمات مقتضي را انجام 

به ( داده باشيد ، پيامي دريافت خواهيد كرد 
  ).راهنماي شبكه مخابراتي خود مراجعه كنيد 

نشان ليست ها بعد از فشردن كليد پيام
داده ميشوند البته بستگي به وجود پيام جديد 

  دارد  

همه ليست هايي كه داراي پيام هستند و ليست 
  .صندوق پستي شبكه نشان داده ميشود

 

شما همه ليست هايي را كه پيام جديدي دارند 
مشاهده خواهيد كرد و اگر دريك ليست پيام 

  .ليست بطورخودكار نمايان ميشود جديد باشد آن 
ليست هايي كه داراي پيام جديد هستند درباالي 
ليست ها قرارميگيرند و با فونت ضخيم مشخص 

  .مي شوند 

  
يك ليست را انتخاب كنيد و  با كليد كنترل 

  .آنرا بازكنيد   šبا فشاردادن كليد نمايشگر
  

وقتي با يك شبكه مخابراتي كه خدمات  تماس 
هاي ارزانقيمت را ارائه مي كند ، آبونه ميشويد   



۴٣

مي توانيد شماره هاي خودرا دريك ليست تماس 
  .با تماس ، مديريت كنيد 

  

ميتوان كد شبكه مخابراتي را جلوي شماره تلفن 
  ).پيوند دادن ( وارد كرد 

  ليست تماس با تماس را بازكنيد            
  شماره تماس با تماس را انتخاب                
  .كنيد                     

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد          
N

  را  šانتخاب كرده و                        
  .فشاردهيد                        

  شماره را وارد كنيد يا از                  ~
  دايركتوري انتخاب كنيد                       
  كليد گفتگو را فشاردهيد هردو               
  .شماره گرفته خواهد شد                        

  

يك شماره از ليست تما س با تماس را به عنوان 
پيش شماره، مي توانيد انتخاب كنيد  ، تا بطور 

اره اي كه مي خواهيد خودكار جلوي هر شم
  .بگيريد ، گذاشته شود 

كد هاي شماره   درليست  
گيري يا ارقام اول كد هاي شماره گيري را 
كه ميخواهيد پيش شماره بطورخودكار 

جلوي  آنها گذاشته شود را انتخاب كنيد  

موارد در ليست
نيد استثناي ليست اول ر ا وارد مي ك

  : مثال 
rese(پيش شماره  e t on (    

t(با پيش شماره   rese e t o (  
t(بدون پيش شماره   out

rese e t on (  
 هنگام شماره گيري تمامي شماره هايي كه با 

پيش شماره  و  شروع ميشوند  بجز 
بطور خودكار درمقابل شماره گذاشته  
  .ميشود 

  شماره گرفته شده                   شماره تلفن      
          ) 

  ) 
          ) 

  

e(تلفن  )   )  e on   ((  
rese(پيش شماره   e t on (  شماره پيش

rese(شماره  e t on u er (  

  پيش شماره  را وارد كرده               ~
  )تماس با تماس ( يا  تغييردهيد                     
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد            

  

ورودي ،  و هر  20هريك از دوليست مي توانند 
  .رقم  ، داشته باشند  6ورودي 



۴۴

پيش شماره ها را مي توان مطابق با پيش شماره 
تنظيم    هاي كشور  در

اين بدين معني است كه همه شماره هاي . كرد 
ملي و شماره هاي شبكه تلفن همراه بطورخودكار 

كه قبالً ذخيره كرده ايد پيوند به 
  .داده مي شوند 

e(تلفن  )   )  e on   ((  
rese(پيش شماره   e t on (    

t(با پيش شماره   rese e t / بدون پيش
t(شماره  out rese e t (

  ورودي را انتخاب كنيد             
  ارقام اول شماره را وارد كرده               ~

  .يا ويرايش كنيد                      
  .كليد نمايشگررا فشاردهيد              

   

e(تلفن  )   )  e on   ((  
rese(پيش شماره   e t on (  شماره پيش

rese(شماره  e t on u er (  
  كليد نمايشگررا فشاردهيد و نگهداريد    ˜

  .تا پيش شماره حذف شود               
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد   

  

دستگاه تلفن شما براي ارسال فوري يك پيامك 
  .آماده است 

خط تلفن شما از خدمات شناسايي  هويت 
.بهره مند باشد )  تماس گيرنده 

را  شبكه  مخابراتي شما ، خدمات 
از شبكه  ( براي شبكه ثابت ، پشتيباني كند 
) .مخابراتي خود كسب اطالع نمائيد 

 شما براي بهره مندي از خدمات 
.شبكه ثابت ، ثبت نام كرده باشيد 

پيامك ها توسط شبكه هاي  مخابراتي بين مراكز 
شما بايد يك مركز . مبادله مي شوند 
را در تلفن وارد كنيد تا از طريق آن بتوانيد  

شما       . پيامك ها را فرستاده يا دريافت كنيد 
مي توانيد پيامك ها را از هر مركزي كه وارد     

  .كرده ايد دريافت كنيد 
فرستاده  پيامك هاي شما ازطريق 

 مي شود كه بصورت 
 ا شما مي توانيد  مراكز نشان داده شده ، ام

، فعال  ديگر را بعنوان 
  .كنيد و پيامك هاي جاري خود را ارسال كنيد 

اگر هيچ يك از مراكز خدمات را وارد گوشي نكرده 
حاوي تعدادي از اين مراكز  ايد ، منوي 

  .است ، يكي را وارد كنيد   
مك در بخش اطالعات زير درمورد نوشتن يك پيا

  :ضميمه دردسترس مي باشد 
.چگونه يك متن را وارد كنيد   

نوشتن با استفاده از ابزارپيش بيني متن  
A .

كاراكتر  612يك پيامك مي تواند حداكثر تا 
.باشد 

كاراكتر باشد به  160اگر پيامكي بيش از 
چند پيامك كه به يكديگر متصلند  تقسيم 

ثر تا چهار پيامك هركدام حد اك( مي شود 
).كاراكتر 153

(  ) SMS (



۴۵

شبكه مخابراتي شما ، ارسال پيامك روي 
دراين (شبكه خطوط ثابت را پشتيباني كند 

خصوص از شبكه مخابراتي خود كسب اطالع 
) .كنيد 

براي فرستادن ودريافت پيامك بايد در 
شبكه مخابراتي خود   ثبت نام  كرده باشيد 

بايد شبكه مخابراتي  براي داشتن پذيرش
شمار ا ثبت كند اين امر بطور خودكار با 

.ارسال نخستين پيامك تكميل مي شود 

متصل است   Aاگر تلفن شما به يك 
  .را مطالعه كنيد      

  

 ( ¹  
  اگر الزم است صندوق             2صندوق پستي 

  پستي را انتخاب كنيد                                 
  را بفشاريد šو كليد                                 

  اگر الزم است كد پين                           ~
  صندوق پستي را وارد                                 

  را بفشاريد   šكنيد و                                
  پيامك جديد                اين گزينه را  انتخاب 

)ew             ( وš              را فشاردهيد  
  يك پيامك بنويسيد                          ~

كاراكتر مي تواند  612يك پيامك حداكثر 
داشته باشد 

كاراكترداشته باشد  160اگر پيامك بيش از
 به چند پيامك متصل بهم تقسيم ميشود 

كاراكتر  153پيامك كه هريك  4حداكثر ( 
  ) .خواهند داشت 

  

كليد گفتگو را فشاردهيد
  :يا 

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد               
 اين گزينه را  انتخاب كرده و          

  .را  فشاردهيد  šكليد 
  اين گزينه را انتخاب كرده و     

را  šكليد 
  .فشاردهيد                            

~  / /   
حتي اگر درهمان ( شماره اي را با كد منطقه 

از دايركتوري يا ليست تماس با )  منطقه هستيد
براي . تماس انتخاب يا مستقيماً وارد كنيد 

فرستادن پيامك به يك صندوق پستي ، شناسه 
  .شماره اضافه كنيد  صندوق را به

  كليد نمايشگر را فشاردهيد ،             
  پيامك ارسال خواهد شد                      

  
  :توجه 

ـ  اگر به هنگام نوشتن يك پيامك ، يك تماس 
خارجي كار شما را قطع نمود ، متن نوشته شده 
بطور خودكار در ليست پيش نويس پيامك ها 

  .ذخيره مي شود 
ايستگاه  ـ  اگر حافظه پرباشد و يا كاركرد 

مركزي دراختيار گوشي ديگري باشد ، عمليات 
ه نمايشگر نمايان لغو شده و پيام مناسبي درصفح

پيامك هايي را كه نيازنداريد حذف . مي شود 
  .كنيد و يا بعداً نسبت به ارسال پيامك اقدام كنيد 

(  ) SMS (
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شبكه  مخابراتي مربوطه اين   
  .ويژگي را پشتيباني نمايد 

را فعال كرده ايد  اگر شما 
  بعد از ارسال يك پيامك ، پيامكي مبني بر تاييد 

  .دريافت مي كنيد  
  

ettتنظيمات  )  ¹ )  n 

            اين گزينه را انتخاب كرده و كليد             
  را  فشاردهيد              

  ليست پيامك هاي ورودي را باز كنيد 
:و سپس 

  پيامكي را كه وضعيتش با عبارت                
                     o  ياnot o  مشخص شده  
  .انتخاب كنيد                      
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد             

  

š  )حذف پيامك 

š  )كپي در دايركتوري  

L

š  )حذف ليست  
  
  

مي توان يك پيامك را درليست پيش نويس     
پيامك ها ذخيره كرد و بعداً پس از ويرايش آنرا 

  .ارسال نمود 
  

: يك پيامك مي نويسيد 
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد             
  تخاب كرده و اين گزينه را ان     

 e ntr (  š  را  فشاردهيد               .  
   

صندوق (   ~اگر الزم باشد  )  ¹ ) 
  پيش نويس )) پستي ، پين صندوق پستي 

 )r t 
  :اولين ورودي ليست نشان داده مي شود مانند 

  
شده  درصورتيكه ورودي با شماره تلفن ذخيره

. باشد ، شماره تلفن درسطر اول نشان داده ميشود
مانند زماني كه پيامك ازليست ورودي پيامك ها 

  .ذخيره شده باشد 
  

ليست پيش نويس پيامك ها را بازكرده و 
:سپس 

  .پيامك را انتخاب كنيد                 
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد             
  ورودي نشان داده خواهد شد                       
  دررديف هاي  متن  با                       

(  ) SMS (
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  .حركت  كنيد             
  :يا پيامك را حذف كنيد 

  š  )حذف ورودي ) 
  

پيش درحال خواندن يك پيامك درليست 
.نويس پيامك ها هستيد 

  .منورا بازكنيد                  
  : گزينه هاي زير را دراختيارخواهيد داشت 

  پيامك ذخيره شده را 
  بفرستيد 

  متن پيامك ذخيره شده را                 
  و سپس بفرستيدويرايش كنيد 

  نمايش متن درمجموعه     
C    كاراكتري  

   

ليست پيش نويس پيامك ها را بازكنيد و 
:سپس 

  منو را بازكنيد                  
  اين گزينه را  انتخاب كرده      

)e ete A (   وكليدš  را فشاردهيد  
  .آنرا تاييد كنيد  و با                              
  .ليست خالي مي شود                              

                                 

شبكه مخابراتي شما ، پيامك را مانند پست اگر 
الكترونيك پشتيباني مي كند ، مي توانيد به 

  .آدرس هاي پست الكترونيك ، پيامك بفرستيد 

. آدرس پست الكترونيك بايد درآغاز متن باشد 
شما بايد يك پيامك به سرويس پست الكترونيك ، 

  .مركز ارسال پيامك خودتان ارسال كنيد 
، oدوق پستي صن(  )  ¹ ) 

oپين صندوق پستي پيامك  ))   
  ew(جديد 

 /~   
  را از دايركتوري پست الكترونيكآدرس              
  ورودي را با يك . يا مستقيماً واردكنيد              
  . فاصله يا يك كولون خاتمه دهيد             
  ).بستگي به شبكه مخابراتي شما دارد(             

  .متن را وارد كنيد             ~
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد       
  اين گزينه را انتخاب كرده وكليد       

)en š را فشاردهيد.  
           

  انتخاب كرده اين گزينه را
) š  وكليد را فشاردهيد           .

   پست الكترونيكاگر شماره خدمات                   
  .وارد نشده ، آنرا واردكنيد                   

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد                 
  

يك پيامك را مي توان به يك دستگاه فاكس 
  .ارسال كرد

شبكه مخابراتي شما بايد اين ويژگي  
  .را پشتيباني كند 

.شما درحال نوشتن يك پيامك هستيد 
  .كليد نمايشگر ر ا فشاردهيد        
  اين گزينه را انتخاب كرده       

(  ) SMS (
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  .فشاردهيدرا šو كليد    
  اين گزينه را  انتخاب كرده و         

  .را فشاردهيد šكليد
  شماره را از دايركتوري انتخاب        ~/  

  شماره . يا مستقيماً وارد كنيد                       
  حتي ( را با كد منطقه واردكنيد                       
  ) .اگر درهمان منطقه هستيد                       
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد              

  

همه پيامك هاي دريافتي در ليست ورودي پيامك 
پيامك هايي كه به يكديگر . ها ذخيره مي شوند 

متصل شده اند نيز بصورت يك پيامك نشان داده 
اگر اين پيامك ها خيلي طوالني باشند . مي شود 

يا بطوركامل منتقل نشوند بصورت  جدا گانه 
چون پيامك ها حتي بعد از . دريافت مي شوند 

ده شدن درليست باقي مي مانند ، خوان

اگر حافظه پيامك ها پر شود ، نمايشگر به شما 
  .اعالم خواهد كرد

  

دريافت پيامك با يك تك زنگ اعالم ميشود 
اگر ) صداي زنگ مانند تماس هاي بيروني است (

ين مانند يك تماس آنرا بپذيريد ، پيامك از ب
ميرود لذا از اين زنگ اجتناب كنيد و صداي زنگ 
 . اول همه تماس هاي بيروني را قطع كنيد 

     
  

  
  

  :ليست ورودي پيامك ها شامل موارد زير هستند 
همه پيامك هاي دريافت شده كه بترتيب 

قدمت رديف شده اند
هايي كه به دليل  خطا يي  همه پيامك 

  .ارسال نشده اند 
همه پيامك هاي جديد در گوشي هاي مدل 

set  ¹با نمايان شدن نماد 
 درنمايشگر و چشمك زن شدن كليد پيام 

  .و يك صداي آگاهي دهنده ، اعالم مي شوند 
  

  .كليد را فشاردهيد           
ليست پيامك هاي وارده با نام صندوق پستي و 

  : تعداد پيامك ها نشان داده ميشود مانند 

  
ورودي هاي جديد:  فونت ضخيم 
پيامك ها ي خوانده شده :   فونت عادي 

اگر الزم است يك صندوق پستي را انتخاب كنيد 
بازكنيد šو ليست آنرا با فشردن كليد نمايشگر

اگر الزم باشد پين صندوق . ليست را با بازكنيد 
آنرا تاييد  šپستي را واردكنيد و با فشردن 

  .كنيد 
شماره و تاريخ پيامك هاي دريافت شده  

  .درنمايشگر وليست ورودي ها نشان داده ميشود 
  
  
  
  

(  ) SMS (
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درصورت لزوم صندوق پستي ( )  ¹ ) 
ورودي   ))  را انتخاب كرده و پين آنرا وارد كنيد

)n o n    
  

همه پيامك هاي جديد و قديمي موجوددرليست 
  .حذف خواهند شد 

ليست ورودي پيامك ها را بازكنيد
  منو را بازكنيد                
  اين گزينه را انتخاب كرده     
  را فشاردهيد šوكليد  
  .آنرا تاييد كنيد  و با                              
  .                       ليست خالي مي شود                              

  ليست ورودي پيامك ها را بازكنيد
:و سپس  

  .پيامك را انتخاب كنيد                
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد               
  ورودي نشان داده خواهد شد                        
  .درمتن حركت كنيد با                       

  :يا پيامك را حذف كنيد با 
e(حذف ورودي )  ete ntr  ((  

š
يك پيامك بعد از خوانده شدن قديمي شده و 

  .ديگر با  فونت ضخيم نشان داده  نميشود 
  
  

.يك پيامك را بخوانيد 
  كليد نمايشگر را فشاردهيد                 

  :زير را دراختيار خواهيد داشت گزينه هاي 

درجواب فرستنده يك پيامك جديد  نوشته و 
  .بفرستيد 

متن پيامك را ويرايش كرده و  آنرا به فرستنده 
  .برگردانيد

  همان پيامك را به شماره ديگر ي ارسال نماييد
     

ليست ورودي پيامك ها را بازكنيد و يكي از 
شماره را انتخاب كنيد    

 ( C

 (  
  .ورودي را كامل كنيد  

                                 

يك صندوق پستي شناساگر ضميمه شده به ـ 
  .دايركتوري اضافه ميشود 

   

پيامك را بخوانيد و شماره موردنظر را 
انتخاب كنيد 

  ارقام آن پررنگ ميشوند 

(  ) SMS (
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  .كليد نمايشگر را فشاردهيد             
  .  ورودي را تكميل كنيد 

  :يا 
  براي شماره گيري كليد گفتگو را         

  .فشاردهيد                      
اگر مايليد از اين شماره براي ارسال پيامك 

  :استفاده كنيد 
شماره را با كد منطقه دردايركتوري ذخيره 

.كنيد 
  

C

ناميده ميشود  rكارت تجارت الكترونيكي ، 
. درمتن پيامك نشان داده ميشود  و با نماد 

  :شامل موارد زير مي باشد  rيك 
نام 

شماره خصوصي
شماره محل كار

شماره تلفن همراه 
روز تولد 

را ميتوان بطور جداگانه يكي  rورودي هاي 
  .بعد از ديگري دردايركتوري ذخيره كرد 

  
C

.را بخوانيد  rپيامك حاوي 
  براي . كليد نمايشگر را فشاردهيد   
   برگشتن به متن پيامك كليد                
  را فشاردهيد               

  .شماره را انتخاب كنيد   
  .كليد نمايشگر را انتخاب كنيد  

به هنگام ذخيره كردن يك شماره ، دايركتوري 
شماره و نام كپي . بطور خودكار باز ميشود 

تاريخ تولدي وارد شده  rميشوند و اگر در
بود ، آن تاريخ دردايركتوري بعنوان يك سالگرد 

  كپي ميشود 
درصورت لزوم ورودي ها را دردايركتوري 

بطور . ويرايش كرده و سپس ذخيره كنيد 
.بازميگرديد  rر به خودكا

  

شما ميتوانيد با استفاده از پيامك  ازتماس هاي 
.  ناموفق و پيام هاي جديد پيامگير آگاه شويد  

  ) setفقط (
براي تماس هاي ناموفق بايد 

  ) . (باشد  شماره تماس گيرنده قابل انتقال
  پيام هاي آگاه كننده بصورت پيامك به تلفن 
همرا ه شما يا هرتلفن ديگري كه تعيين شود 

فقط  بايد شماره تلفني را كه . فرستاده ميشوند 
پيام هاي آگاه كننده بايد به آن ارسال شوند را 

  .مشخص   ذخيره كنيد 

ett(تنظيمات)¹ )  n  ((  
ot(آگاه سازي  t on (  

.ورودي هاي چند گانه را تغيير دهيد 

  شماره تلفني را كه پيام هاي آگاه كننده             
  .بايد به آن ارسال شوند را ، واردكنيد             

  

                n  را انتخاب كنيد اگر به پيام هاي  
        .آگاهي دهنده نيازداريد                 

       
    

(  ) SMS (
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 n s on Answer n
                 n  را انتخاب كنيد اگر به پيام هاي  
فقط ( .آگاهي دهنده نيازداريد                 

set (       
  
  

  :اخطار
هرگز شماره تلفن ثابت خودرا براي آگاهي از 
تماس هاي ناموفق  اختصاص  ندهيد زيرا  

  .چرخه اي بي انتها  و هزينه برايجاد ميشود 
  

  صندوق پستي عمومي ، تنظيم پيش فرض است 
به اين صندوق هركسي مي تواند دسترسي داشته 

اضافه براين . باشد و با كد پين محافظت نمي شود 
صندوق مي توانيد سه صندوق پستي شخصي 

هريك . داشته باشيد كه با كد پين محافظت شوند 
م و يك شناسه يا از اين صندوق ها با يك نا

  .مشخص مي شوند ) نوعي پسوندعددي(  
  

اگر روي يك خط تلفن تنها ، ازچند دستگاه 
كه داراي كاركرد  ) ايستگاه  مركزي ( 

هستند استفاده مي كنيد ، شناسه  
. هرصندوق پستي بايد منحصربفرد باشد    

دراين موارد  بايد شناسه پيش فرض 
.را نيز تغيير دهيد )  ( صندوق عمومي 

شما تنها درصورتي مي توانيد ازصندوق 
پستي شخصي استفاده كنيدكه  شبكه 
مخابراتي شما اين كاركرد را پشتيباني كند 

شدن اين امر درمقابل  شماره براي مشخص .
يك ستاره اضافه كنيد   مركز 

اگر كد پين صندوق پستي خود را فراموش 
كرده ايد ،  تنظيمات پيش فرض ايستگاه 

. مركزي را بازيابي كنيد 

   

  تنطيم صندوق پستي شخصي 
ett(تنظيمات)¹ )  n  (( 

o (صندوق پستي پيامك ها  es (  
يك صندوق پستي انتخاب                 

  كنيد 
  و كليد  2مانند صندوق پستي                       
  .را فشاردهيد                       

:ورودي هاي چندگانه را تغيير دهيد 
  فعال يا غير فعال كردن              

  .صندوق پستي
  

N  واردكردن نام  
                       

  شناسه  صندوق پستي را         
I             فقط )  (انتخاب كنيد  

  شماره هاي موجود  را                              
  .ميتوان انتخاب نمود                              

                                            
  فعال يا غيرفعال كردن پين                 

P        محافظت.  
  است يك كد چهار اگر الزم                       

PIN                 رقمي وارد كنيد.  

(  ) SMS (
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.تغييرات را ذخيره كنيد   
صندوق هاي پستي فعال درليست صندوق هاي 

صندوق هاي . مشخص شده اند  ¿پستي با عالمت 
پستي فعال درليست پيامك ها نيز قابل مشاهده 
هستند  و همچنين اگر الزم باشد مي توان با 

  .آنها را مشاهده كرد   فشردن كليدپيام 
  

تنظيم كنيد و اگر oفعال سازي را روي  
.آنرا تاييد كنيد  الزم است با 

شدن صندوق پستي همه پيامك هايي  با غير فعال
كه دراين صندوق ذخيره شده بودند ، حذف 

  .خواهند شد 
  

.قراردهيد oتنطيم محافظت را روي 
  .خواهد شد پين صندوق پستي دوباره 

  

ett(تنظيمات )¹ )  n   (( 
o (صندوق پستي پيامك ها  es  (

  .)صندوق پستي را انتخاب كنيد (     )
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد  

  .نام جديد را واردكنيد        ~  
  .  كليد نمايشگر را فشاردهيد   

             

ett(تنظيمات )¹ )  n   (( 
o (صندوق پستي پيامك ها  es  (

  .)صندوق پستي را انتخاب كنيد (     )

  پين صندوق پستي را درصورتيكه    
  ضرورت داشته باشد وارد كنيد و با                 
  .را فشاردهيد  šكليد                

گزينه هاي شناسه ،   محافظت  و  كد پين 
. را تنظيم كنيد 

  

براي فرستادن يك پيامك به صندوق پستي 
از شناسه صندوق  شخصي شما ، فرستنده بايد

شما مطلع باشد  و آنرا بعد از شماره تلفن  وارد 
  .كند 

شما ميتوانيد پيامك هاي خودرا  از طريق 
.صندوق پستي خود بفرستيد 

صورت گيرنده ، پيامك شما را با شماره اي  دراين
كه شناسه  صندوق را  به دنبال دارد،  دريافت  
مي كند ، و مي تواند آنرا دردايركتوري خود 

اگر شناسه  معتبر نباشد ، پيامك . ذخيره كند 
  .تحويل داده نمي شود 

  

بكه هاي  مخابراتي بين مراكز پيامك ها توسط ش
شما بايد يك مركز . مبادله مي شوند   
را در تلفن وارد كنيد تا از طريق آن بتوانيد  

شما . پيامك ها را فرستاده يا دريافت كنيد 
ميتوانيد پيامك ها را از هر مركزي كه وارد كرده 

  .ايد دريافت كنيد 
ده فرستا پيامك هاي شما ازطريق 

 مي شود كه بصورت 
 نشان داده شده ، اما شما مي توانيد  مراكز 

(  ) SMS (
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، فعال  ديگر را بعنوان 
  .كنيد و پيامك هاي جاري خود را ارسال كنيد 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شما بايد قبل از آنكه يك كاركرد جديدي را بكار 
ببريد و يا شكل دهي اوليه شماره تلفن هاي خود 
را حذف كنيد بايد مطلع شويد كه شبكه مخابراتي 
شما چه خدماتي را ارائه ، و يا از چه كاركردهايي 

  .پشتيباني مي كند
ett(تنظيمات)¹ )  n  (( 

er(مراكزخدمات  e enters (  
  مركز پيامك را انتخاب كرده               

  )  1مانند مركز خدمات (                           
  .را فشاردهيد  šوكليد                           

:ورودي هاي چند گانه را تغيير دهيد 

را انتخاب كنيد اگر پيامك ها ازطريق مركز  
 4تا  2براي مراكز . نظرفرستاده مي شوند  مورد

پيام كوتاه ، تنظيمات تنها براي پيامك هايي كه 
  .بعد از تنظيمات ارسال مي شوند  نافذ مي باشند 

  

شماره مركز خدمات پيامك را وارد كنيد ، و  
درصورتي كه  شبكه مخابراتي شما  صندوق هاي 
پستي شخصي را پشتيباني ميكند درمقابل آن 

.مركز يك ستاره  قراردهيد 

شماره مركز خدمات پست الكترونيك را  وارد  
  .كنيد

  .تغييرات را ذخيره كنيد   

ر شما مايل هستيد از صندوق پستي شخصي اگ
استفاده كنيد ، از شبكه مخابراتي خود درباره 
جزييات وارد كردن شماره مركز خدمات سوال 

  .كنيد 
شبكه مخابراتي از عملكرد صندوق : شرط اوليه 

  .پستي شخصي پشتيباني كند 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
همانند )  4تا  2(را فعال كنيد مركز 

.فعال كردن مركزخدمات ارسال 
.پيامك بفرستيد 

اين تنظيم فقط براي پيامك هايي كه بعد از 
تنظيم فرستاده مي شوند بكار ميرود و بعد از آن 

  .شت تنظيمات مجدداً به مركز خدمات بازخواهد گ
  

ازشبكه مخابراتي خود مي توانيد بخواهيد اطالعات 
را ) مانند پيش بيني هاي هواشناسي ( معيني 

  10حداكثر. براي شما از طريق پيامك، ارسال كند 
درباره . را مي توانيد ذخيره كنيد   سرويس 

سرويس هاي موجود و هزينه آنها از شبكه 
  .مخابراتي خود كسب اطالع كنيد 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   سرويس )¹ ) 
  . را انتخاب كنيد  سرويس         

(  ) SMS (
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  .كليد نمايشگر را فشاردهيد            

  

يك ورودي خالي را انتخاب كنيد واگر الزم 
:سپس . است قبلي را حذف كنيد 

  .كليد نمايشكر را فشاردهيد                
  اگر الزم است كد ، اسم و شماره                 ~

  .مقصد را وارد كنيد                       
  .كليد نمايشكر را فشاردهيد                

  

به . ( يك سرويس پيامك را انتخاب كنيد 
:و سپس ) باال مراجعه كنيد

  .منو را باز كنيد            
  را  šانتخاب كرده و كليد      
  .فشاردهيد       

  اگر الزم است كد ، اسم و شماره                 ~
  .مقصد را تغيير دهيد                       
  .كليد نمايشكر را فشاردهيد                

  

به . ( يك سرويس پيامك را انتخاب كنيد 
:و سپس ) باال مراجعه كنيد

  .منو را بازكنيد            
  اين گزينه را  انتخاب كرده و        

  .را فشاردهيد  šكليد     
  
  
  
  
  

P

شما فقط وقتي مي توانيد يك پيامك 
براي ) دريافت كنيد كه هويت خط  

. فرستاده شود  Aخط داخلي  
شماره تلفن براي مركز  ارزيابي

شما ، صورت          setدر  
.مي پذيرد 

پيش شماره (اگر الزم باشد بايد كد دسترسي
را قبل از شماره اي ) آزاد كردن خط خارجي

  مي فرستيد، بگذاريد  به مركز كه 
) .شما دارد  Aبستگي به ( 

اگر دراين مورد ترديد داريد يك آزمايش 
يك پيامك به شماره تلفن . انجام دهيد

خودتان بفرستيد يكبار با و يكبار بدون كد 
  .دسترسي 

وقتي كه شما يك پيامك مي فرستيد ، 
) شماره شما( ممكن است شماره فرستنده 

شماره خط داخلي ارسال شود در بدون 
اينصورت ، گيرنده نمي تواند مستقيماً ، 

.پاسخ دهد 
 A دريافت و ارسال پيامك بوسيله 

تنها درصورتي امكان پذير است كه يك شماره 
به ايستگاه مركزي شما اختصاص داده  

  .شود 
  

  .منوي اصلي را بازكنيد   
  

  .اين كليد ها را ازچپ به راست فشاردهيد 
 š         زنگ اول قابل شنيدن ميشود  

(  ) SMS (
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  يا 
 š    زنگ اول بيصدا ميشود.  

  

غير فعال شود ، دريافت و  اگر كاركرد 
  .ارسال پيامك با تلفن  مقدور نخواهد بود 

تنظيماتي كه براي دريافت و ارسال پيامك صورت 
و )  مانند شماره تماس مراكز ( گرفته 

ورودي هاي ليست ورودي و ليست پيش نويس 
پيامك ها بصورت ذخيره باقي مي مانند حتي اگر 

  .بعداً تلفن را خاموش كرده باشيد 
  منو را بازكنيد    

  
  .ارقام را از چپ به راست وارد كنيد                  

0  š    را غير فعال كنيد  كاركرد.  
  

  يا                         
1  š      را   فعال كنيد كاركر د  

  ) .تنظيم پيش فرض (                      
  
  

) (شناسايي هويت تماس گيرنده
ممنوع شده يا فعال نشده  براي هميشه

  .است 
  .درجريان انتقال پيامك خطا رخ مي دهد

  .  قطع شده است  ارتباط با مركز 
  

درجدول زير ،ليستي از خطا ها و علل احتمالي 
آنها فراهم شده كه به  شما دررفع  آنها كمك       

  مي كند
  .انيد پيامكي ارسال نمائيد نمي تو

درخواست نمايش هويت تماس گيرنده  -1
  .را نكرده ايد)  (

از شبكه مخابراتي خود درخواست اين 
.سرويس را به نماييد

بوسيله ( عمليات انتقال پيامك قطع مي شود  -2
  ) .يك تماس 

.پيامك را دوباره بفرستيد 
شبكه مخابراتي اين مورد را پشتيباني   -3

  .نمي كند 
وارد نكرده  هيچ شماره اي براي مركز  -  4

  .ايد يا اشتبا ه وارد نموده ايد 
شماره را وارد كنيد   

  
  .پيامك ناقصي دريافت مي كنيد 

  .حافظه تلفنتان پر مي باشد   -1
پيامك هاي قديمي را حذف كنيد 

  شبكه هنوز باقي پيامك را نفرستاده است  -2
  .پيامكي دريافت نمي كنيد 

  .صندوق پستي خودرا تغيير داده ايد   -1
خودرا به تماس گيرندگان بدهيد يا  

  . تغييرات را به حالت اول بازگردانيد
 

.صندوق پستي خودرا فعال نكرده ايد  -2
صندوق پستي خود را فعال كنيد   

ers(ويژگي منحرف كردن-1 on   (
همه تماس ها   يا براي تماس ها را يا براي 

.صندوق پستي شبكه فعال كرده ايد 
منحرف كردن   تماس ها را  غيرفعال كنيد  

  

(  ) SMS (
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  .پيام ها برگردانده مي شوند 
فعال نشده   نمايش شماره تماسسرويس  -1

  .است 
از شبكه مخابراتي خود بخواهيد اين سرويس 

ممكن است هزينه اي اخذ ( را فعال كند 
).شود 

هنوز اوپراتور تلفن همراه شما و سرويس  -2
  .شبكه ثابت با يكديگر همكاري نمي كنند  

از شبكه خط ثابت خود در باره سرويس 
اين شبكه جويا شويد  

شبكه  شما براي برخورداري از سرويس  -3
  .ثابت ، ثبت نام نكرده ايد 

شروع به ثبت نام خودكار با استفاده از برنامه 
.نويسي كنيد نام 

شبكه ثابت كسب  درمورد سرويس 
.اطالع كنيد 

داشتن دستگاهي كه براي دريافت پيامك 
  .ثبت شده باشد 

  .پيامك ها فقط درطول روز دريافت مي شوند 
شبكه  شما براي برخورداري از سرويس  -1

  .ثابت ، ثبت نام نكرده ايد 
برنامه شروع به ثبت نام خودكار با استفاده از 

.نام نويسي كنيد 
شبكه ثابت كسب  درمورد سرويس 

.اطالع كنيد 
داشتن دستگاهي كه براي دريافت پيامك 

.ثبت شده باشد 
  
  
  
  
  
  

L 

براي كاركردن با پيامگير  مي توان ازطريق .   
تلفن هاي ديگر و ( گوشي يا كنترل از راه دور   

شما پيام شخصي . اقدام نمود ) تلفن همراه 
  .خودتان را ازطريق گوشي ميتوانيد ضبط كنيد 

از پيام گير ميتوان دردوحالت مختلف استفاده 
  :نمود 

كه    درحالت 
تماس گيرنده پس از شنيدن پيامي  كه 

پخش مي شود ، مي تواند پيام خودرا نيز 
.بگذارد 

كه تماس  درحالت 
گيرنده فقط پيامي را  كه پخش مي گردد ، 

.مي شنود ولي نمي تواند پيامي بگذارد 
  

اگر هنگام اداره پيام گير ، پيام صوتي اي دريافت 
كنيد ، بلندگوي گوشي بطور خودكار  فعال      

      با استفاده از كليد بلندگو . مي شود
  .مي توانيد آنرا خاموش كنيد 

  

،  ازميان حاالت 
  يكي را انتخاب كنيد  و  

با انتخاب حالت تناوب شما حالت پاسخگويي 
وضبط را براي دوره اي  معين فعال مي كنيد و 
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خارج از آن دوره حالت پاسخگويي تنها فعال شده 
م آگاهي دهنده را مي و تماس گيرنده فقط پيا

  .شنود
A(فعال سازي ) )  t t on ( 

)on =¿ (  
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد   

:ورودي هاي چندگانه را تغيير دهيد 
  براي فعال يا غيرفعال :              

   nكردن دستگاه پيامگير     
  .را انتخاب كنيد  يا                             
  پاسخگويي يكي از سه حالت:                  

و ضبط ، پاسخگويي تنها و  
  .تناوب را انتخاب كنيد                            

  :اگر حالت تناوب انتخاب شود 
  ساعت و دقيقه آغاز دوره را                   
  با چهار رقم وارد كنيد        

  
  كليد نمايشگر را واردكنيد     

وقتي پيام گير را روشن مي كنيد ، مدت باقيمانده 
اگر هنوز زمان آنرا . از حافظه اعالم مي شود 

تنظيم نكرده ايد،   با يك پيام مقتضي  به شما 
 ±با روشن شدن پيامگير آيكون . اعالم مي شود

  .نيز درصفحه نمايشگر پديدار مي شود  
سازنده تلفن   پيام هايي از پيش ضبط شده  ، 

ي حالت  ضبط و پاسخگويي و حالت برا
و تا زماني  .پاسخگويي تنها ، فراهم كرده است  

كه شما پيامي شخصي ضبط نكرده باشيد ، همان 
  . پيام  اوليه پخش خواهد شد

اگر حافظه پيام گير پرشده باشد و پيامگير نيز 
فعال باشد ، صبط پيام ها متوقف شده و شما 

اي قديمي پيامي مبني بر پاك كردن پيام ه
  .دريافت ميكنيد 

  

 ) (پيام ها  ) 
ضبط پيام براي حالت ضبط و پاسخ 

e(گويي or  Announ e  / ( ضبط پيام
e(آگاهي دهنده  or  A sor  s(  

š                   كليد نمايشگر را فشاردهيد تا  
  .ضبط كردن آغاز شود                          

  .طنين كوتاهي را بمنزله آماده بودن مي شنويد 
)ثانيه  3حداقل ( حاال پيام  خود را بگذاريد 

  كليد نمايشگر را فشاردهيد تا                   
  عمليات ضبط كردن به پايان                          
  .برسد                          

لغو  يا عمليات ضبط كردن را با 
  كنيد 

  آغاز كنيد  و عمليات ضبط كردن را دوباره با 
پس از ضبط كردن ، پيامي را كه ضبط كرده ايد 
براي بررسي گوش دهيد و اگر الزم بود پيام 

  .ضبط كنيد  جديدي را با 
  

ثانيه  170اگر مدت ضبط كردن بيش از 
 2طول بكشد و يا در صحبت كردن بيش از 

ثانيه وقفه ايجاد شود عمليات ضبط كردن 
.بطور خودكار خاتمه  مي يابد 

مليات ضبط كردن را لغو كرديد ، پيام  اگر ع
.اوليه دوباره قابل استفاده خواهد بود 

اگر حافظه پيامگير پرشود درحالت 
.پاسخگويي تنها قرارمي گيرد  ضبط
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پيام هاي قديمي را حذف كنيد ، پيام گير 
بطورخودكار به حالت ضبط و پاسخگويي 

اگر الزم است ضبط . باز خواهد گشت 
. كردن را تكرار كنيد

  

 
 (پيام ها  ) 

پخش پيام براي حالت ضبط و پاسخ  )
Announ(گويي e  / ( پخش پيام آگاهي

A (دهنده  sor  s(
اگر هنوز يك پيام شخصي ضبط نكرده ايد، همان 

  .پيام اوليه پخش خواهد شد 
درحاليكه پيام اوليه پخش مي شود يك پيام 

  :جديد ضبط كنيد 
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد                  

اگر حافظه پيامگير پرشود درحالت 
.پاسخگويي تنها قرارمي گيرد 

پيام هاي قديمي را حذف كنيد ، پيام گير 
بطورخودكار به حالت ضبط و پاسخگويي 

ست ضبط كردن اگر الزم ا. باز خواهد گشت
.را تكرار كنيد 

  

 (پيام ها  )  
حذف پيام شخصي حالت ضبط و پاسخ  )

e(گويي ete Announ e  / ( حذف پيام
e(ِآگاهي دهنده  ete A sor  s(

  
  كليد نمايشگر را فشاردهيد تا                

ro(پيام واره                    t  ( تاييد شود.  
اگر پيام شخصي  را حذف كنيد ، پيام  اوليه ، 

  .دوباره قابل استفاده خواهد بود 
  

پخش تاريخ و زمان هر پيام ثبت شده و هنگام 
و اگر ويژگي نمايش . پيام ها نشان داده ميشوند 

هويت تماس گيرنده نيز فعال باشد ، شماره تماس 
اگر شماره تماس . گيرنده نيز نشان داده ميشود 

گيرنده  در دايركتوري تلفن ذخيره شده باشد ،به 
جاي شماره نام تماس گيرندگان نشان داده       

  .مي شود 
  

پيام هاي جديدي كه هنوز شنيده نشده اند با 
در نمايشگر و چشمك زن  ±ظاهرشدن آيكون 

  .اعالم مي شوند  گوشي شدن كليد پيام 
  .كليد پيام را فشاردهيد                 

  را šانتخاب كرده و كليد                
  .فشاردهيد    

ازوجود پيام هاي جديد و  پيامي آگاه كننده  شمارا
  .قديمي مطلع ميكند 

اگر پيام جديدي وجود داشته باشد ، نوار به عقب 
  ..برگشته و از اولين پيام شروع به پخش مي كند

بعد از اينكه آخرين پيام را شنيديد صدايي شنيده 
مي شود كه  زمان باقيمانده براي ضبط را اعالم 

  .مي كند  
مان ذخيره شده اند ، قبل اگر پيام ها با تاريخ و ز

  ازشروع پخش يك پيام مقتضي شنيده خواهدشد 
  
  
  

M
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اگر پيام جديدي وجود نداشته باشد مي توان      
  .پيام هاي قديمي را شنيد 

پخش پيام ها به همان صورت كه براي پيام هاي 
  .جديد گفته شد آغاز مي شود 

بعد از ( درنمايشگربا وارد شدن تاريخ و زمان پيام 
آن پيام وضعيت قديمي پيدا مي ) ثانيه  3تقريبا ً 

  .كند 
  

شما مي توانيد بين حالت پاسخگويي و ضبط و 
  .حالت پاسخگويي تنها انتخاب كنيد 

w ( Ð(پست صوتي)o e     (
تنظيم  )(پيام ها )

et Ans(حالت پيام گير  o e  ((  حالت
Ans(پاسخگويي و ضبط  e or  /  (  حالت

Announ(پاسخگويي تنها  n ) (on =¿ 
a            فشاردادن و نگهداشتن  

  بازگشت به وضعيت غير (                               
  )فعال                                

انتخاب شده ذخيره ميشوند حتي اگر حالت هاي 
  .پيام گير را غير فعال كنيد 

اگر درحالت پاسخگويي و ضبط ، حافظه پيام گير 
پر شود بطور خودكار در حالت پاسخگويي تنها 
قرار خواهد گرفت و از شما خواسته ميشود كه 

  .پيام ها ي قديمي را پاك كنيد 
.پيام هاي قديمي را حذف كنيد 

از پاك شدن كامل پيام هاي قديمي پيام گير پس 
  .به همان حالتي كه بود بازميگردد

  

ميتوان بااستفاده از تنظيم زمان حالت پيام گير را 
براي مدت معيني به حالت پاسخگويي  تنها تغيير 

  داد 
يي و ضبط پيامگير روي حالت پاسخگو: مثال 

اگر زمان حالت پاسخگويي را . تنظيم شده است 
 تا  تنظيم كنيد يعني فاصله زماني 

تعيين كنيد ، دراين فاصله زماني پيامگير به حالت 
 پاسخگويي تنها تغيير مي كند ودرفاصله 

به حالت پاسخگويي و ضبط باز خواهد  تا 
  .گشت 
w ( Ðپست صوتي)o e     (( 

تنظيم حالت )(بيانيه ها
et Ans(پيام گير  o e  ((  زمان حالت

Ans( پاسخگويي     o e e )  (on =¿ 
.(  

  .ورودي هاي چندگانه را تغيير دهيد 

رقم  4ساعت و دقيقه را براي آغاز فاصله زماني با 
  .وارد كنيد

رقم  4زماني با ساعت و دقيقه را براي پايان فاصله
  .وارد كنيد

n  را انتخاب كنيد  يا.  
.ذخيره كنيد  تغييرات را با 

اگر حافظه براي دريافت پيام ها پر باشد عمليات 
ذخيره ساز ي متوقف شده و شما دستوري مبني 

  .بر پاك كردن پيام هاي قديمي دريافت ميكنيد 
پيام هاي قديمي را حذف كنيد و تنظيمات 

.را تكرار كنيد 
به محض اينكه حالت پيام گير را به حالت 

پاسخگويي تنها تغيير دهيد عملكرد 
  .غير فعال مي شود  
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  :درجريان پخش پيام 
   2با فشردن كليد شماره                  
  پخش پيام متوقف شده و                           
  با فشردن مجدد آن پخش                           
  .پيام ادامه خواهديافت                           

  :يا 
  .منورا بازكنيد                 

P      اين گزينه را انتخاب كرده  
  . را فشاردهيد  šوكليد                            
    Cبراي ادامه دادن                           
   šرا انتخاب كرده وكليد                           
  .را فشاردهيد                           

  
با يكبار فشردن  پيام          يا 

  جاري             
  شروع ميشود و با دوبار                             
  فشردن پيام قبلي آغاز                            
  .                         ميگردد                           

  با يكبار فشردن به پيام      يا  
  بعدي رفته و با  دوبار                              

  فشردن پيام بعد از آن                               
  .آغاز ميشود                               

اگر پخش پيام ها بيش از يك دقيقه قطع شود ، 
  .پيام گير به حالت غير فعال برخواهد گشت 

  

پيامي كه قبالً پخش شده و قديمي شده دوباره 
  .يك پيام جديد نشان داده ميشود بصورت 

كليد ستاره داررا فشاردهيد
  يا 

  .منورا بازكنيد             
        

 r  s new    اين گزينه را  انتخاب  
  را šكرده وكليد                            

  .فشاردهيد                             
  پيامي ، شمارا از وضعيت جديد پيام آگاه  مي كند 

وپخش پيام .پخش پيام جاري لغو خواهد شد 
  .بعدي اگر قابل اجرا باشد آغاز مي شود 

  چشمك زن خواهد شد  كليد پيام گوشي 
  

  درحين پخش پيام يا حالت وقفه
(C

  .ورودي را تكميل كنيد 
  

پيام هاي قديمي را ميتوان هم بطور جمعي و هم 
  .بطور جداگانه حذف كرد

  :پيام يا حالت وقفه درحين پخش
(

L

  كليد نمايشگر را فشاردهيد تا پيام 
ro(واره                  t (  راتاييد كنيد.  

  
  كليد نمايشگر را فشاردهيد تا پيام   

ro(واره                  t ( راتاييد كنيد  
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درجريان پخش پيام يا متوقف بودن عمليات 
  :پخش 

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد      
  

به تماسي كه درحال ضبط شدن در پيام گيراست 
توان يا با كنترل از راه دور اداره ميشود  ، مي 

  .پاسخ داد 
  كليد گفتگو يا كليد       يا  

  .نمايشگررا فشاردهيد                               
عمليات ضبط كردن متوقف شده و شما مي توانيد 

  .با تماس گيرنده صحبت كنيد 
ثانيه از  2اگر وقتي كه به تماس پاسخ ميدهيد ، 

ضبط تماس گذشته باشد ، بصورت يك پيام 
گوشي به  الم شده و كليد پيام جديد اع

  .حالت چشمك زن درخواهد آمد
شما حتي مي توانيد به تماسي كه زنگ گوشي 

  .شما را بصدا درنياورده ،  پاسخ دهيد 
  

يك تماس خارجي وارده را ميتوان به پيامگير 
  .حتي اگر پيام گير خاموش باشد هدايت كرد 

پيام گير فضاي ذخيره سازي كافي 
  .داشته باشد 

  : يك تماس خارجي به تلفن شما زنگ زده باشد
  . كليد نمايشگر را انتخاب كنيد             

پيام گير بالفاصله درحالت ضبط كردن قرارگرفته  
از ثبت زمان تماس   .و تماس را ضبط مي كند 

  .چشم پوشي مي شود   

يك تماس خارجي را ميتوان با پيام گير ضبط 
  .نمود

به تماس گيرنده اطالع دهيد كه صحبت 
.هاي او ضبط مي شوند 

  .منو را باز كنيد            
  اين گزينه را   انتخاب كرده و            

  را فشاردهيد  šكليد  
ضبط دوجهته  با متني درنمايشگر نشان داده 

ميشود و بصورت پيام جديدي نيز در ليست        
  .پيام گير قرارخواهد گرفت 

  كليد نمايشگر را فشاردهيد تا               
  عمليات ضبط دو جهته لغو                         
  .                                      شود                        

حداكثر زماني كه پيام گير مي تواندضبط كند 
  .بستگي به حافظه موجود پيامگير دارد 

اگر حافظه پيامگير پر شود ، صدايي به نشانه تما م 
شنيد و عمليات ضبط بي  شدن حافظه خواهيد

آن مقداري كه ضبط شده بعنوان . نتيجه مي ماند 
  .پيام جديد در ليست پيامگير قرارخواهد گرفت 

 

وقتي يك پيام درحال ضبط شدن است مي توانيد 
  .ويد آنرا ازطريق  بلندگوي گوشي  خود بشن
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 ( (بررسي تماس ها  )
s reen n) (on =¿ .(  

كليد نمايشگررا براي فعال يا             
  .                   غيرفعال كردن بررسي تماس ها فشاردهيد 

   

كاركرد بررسي تما س ها را درحين ضبط كردن  
  .مي توان ازطريق گوشي غيرفعال نمود

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد            
  

است فقط پيام گير در كارخانه سازنده تنظيم شده 
شما بايد تنظيمات شخصي را  با استفاده ازگوشي  

  .انجام دهيد 
 ( e(ضبط كردن  ) or n (  

.ورودي هاي چندگانه را تغيير دهيد 

L
  .ماكزيمم زمان ضبط كردن را انتخاب كنيد 

  دقيقه يا ماكزيمم 3دقيقه ،  2دقيقه ،  1
  

on(طويل . انتخاب كنيد كيفيت را     ( ،
e(و ممتاز)  (عالي  ent  . ( هرچه

كيفيت بهتر شود از ماكزيمم زمان ضبط كاسته 
  .مي شود 

انتخاب مدت تاخير را وقتي پيامگير به يك تماس 
  :پاسخ ميدهد انجام دهيد گزينه ها عبارتند از

ثانيه  30ثانيه ،  18ثانيه ،  10بدون تاخير ،بعد از 
  و اتوماتيك 
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد  

  

درحالت اتوماتيك پيامگير به هنگام پذيرش تماس 
  :ها موارد زير را  بكارمي برد 

 18اگر پيام جديدي نباشد ، پيام گير بعد از 
.به تماس پاسخ خواهد داد  ثانيه

اگر پيام جديدي موجود باشد ، پيام گير بعد 
ثانيه به  تماس پاسخ خواهد 10از 

ثانيه متوجه  15دركنترل  از راه دور بعد از 
زيرا ( خواهيد شد كه پيام جديدي و جود ندارد  

اگر پيام جديدي و جود داشت زودتر به تماس 
يتوانيد بدون حاال شما م) شما پاسخ داده ميشد 

  .منظورشدن هزينه اي گوشي را بگذاريد 

شما مي توانيد تلفن خودرا به گونه اي تنظيم 
اين . كنيد كه زنگ اول همه تماس ها حذف شود 

بدان معني است كه زمان انتخاب شده براي 
پذيرش تماس ها ازقبل تعيين ميكند كه تماس 

د تا پيام گير به گيرنده چقدر بايد منتظر بمان
  تماس او پاسخ دهد 

  

  .منوي اصلي را بازكنيد      
   

  ارقام را ازچپ به راست واردكنيد و فشاردهيد 
  انگليسي            
  فرانسه            

داد.
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  عربي             

دركارخانه سازنده بطور پيش فرض كليد
براي   دسترسي سريع به پيام گير اختصاص يافته  

اگر براي صندوق پستي شبكه ، تنظيم . است 
باشيد براي تنظيم دسترسي سربع را انجام داده 

  .دوباره پيامگير نيز مي توانيد انجام دهيد 
 et e( 1تنطيم كليد  )  ) 

(  

را šگزينه پيامگير را  انتخاب كرده و كليد   
  فشاردهيد

بعد از اين تنظيم با فشاردادن ونگهداشتن  كليد 
مستقيماً به پيامگير متصل مي    شماره 
  شويد

تنظيم دسترسي سريع براي همه گوشي هاي ثبت 
  .كارايي دارد  شده 

  

پيامگير را ميتوان  با هر تلفن ديگري مانند تلفن 
ال كنيد يا با هتل ، يا تلفن همراه  بررسي و فع

، يك تماس  از پيامگير    فرستادن يك 
  .  داشته باشيد  

 يك كد پين به غيراز 
.تنظيم كنيد 

تلفني كه براي كنترل ازراه دوراستفاده        
مي كنيد بايد شماره گيري تن لمسي 

يعني وقتي كليد ها .داشته باشد  ) (
را فشارمي دهيد صداي متفاوتي را خواهيد 

راه ديگر استفاده از كد ارسال است   . شنيد 
كه در فروشگاه هاي تلفن همراه دردسترس (

).مي باشد 
  

  .شماره خود را واردكنيد               ~
I ~         وقتي پيام  خود را شنيديد كليد  

                    I  را فشارداده و كد پين  
  .سيستم راواردكنيد                     

بدين ترتيب شما ازوجود پيام ها و محتويات آنها 
مطلع خواهيد شد و مي توانيد با استفاده از صفحه 

  .يد ، پيامگير را كنترل كنيد كل
  

كليد هاي زير براي اداره پيام گير مورد استفاده 
  :قرارمي گيرند 

A               يكبار فشردن رفتن به آغاز پيام  
  جاري                    
  دوبار فشردن رفتن به پيام قبلي                    

B             با فشردن اين كليد  ، عمليات پخش  
  پيام ها متوقف شده و با فشردن                  
  دوباره آن پخش پيام  ادامه خواهد                  

  يافت                    
C                                رفتن به پيام بعدي  
  .حذف پيام جاري             @

  
  
  
  
  
  

تنظيم
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به خانه زنگ بزنيد و اجازه دهيد آنقدر تلفن 
زنگ بزند تا شما عبارت  ً كد پين را وارد 

.كنيد ً  را بشنويد 
  .پين را واردكنيد              ~ 

  .پيام گير فعال شده و پيام ها پخش مي شوند 
  .فعال نمي شودپيام گير از راه دور غير 

  

شما بايد يك شماره آگاه ساز ي  
ot(ذخيره   u er ( كرده باشيد.  

مي توانيد از يك تلفن همراه يا هر دستگاه ديگري 
را داشته باشد  استفاده كنيد  كه قابليت 

ذخيره كردن شماره آگاهسازي درتلفن براي 
فرستادن  يك پيامك به پيامگير وقتي كه خارج از 

اين پيامك باعث مي شود . خانه هستيد الزم است
n(كه پيامگير با تلفن شما تماس     (

بگيرد  وقتي كه با فشردن يكي از كليدها به اين 
پيامگير آغاز بكار كرده و پيام  تماس پاسخ دهيد  

  . ها را پخش خواهد كرد 
پيامكي را كه ارسال مي كنيد بايد حاوي موارد 

  :زير باشد 
n(شماره تماس  و  پين سيستم  

 nu er (
  .شماره تماس يا زنگ برگشتي اختياري است 

اگر  يا  مثال 
وارد شده باشد ، اين  شماره تماس  درپيامك

شماره  بوسيله پيامگير گرفته مي شود درغير 

اينصورت شماره آگاهسازي ذخيره شده ،گرفته 
  .ميشود 

حاال شما مي توانيد پيامگير را از طريق صفحه 
كليد كنترل كنيد همانطور كه در بخش قبلي 

  .توضيح داده شد 
  

صندوق پستي شبكه ، پيامگير شبكـه مخــابراتي 
از صنـــدوق پستــي شبكــه . شما درشبكه است

نمي توانيــد استفاده كنيد مگـر اينكــه ارائـه اين 
سرويس را از شبكه مخابراتي خود درخواست كرده 

  .باشيد 
  

باروش دسترسي سريع مي توان صندوق پستي 
  )setفقط ( شبكه يا پيامگير خود را 

  .مستقيماً شماره گيري كنيد 
set :  در اين مدل دسترسي سريع

براي صندوق پستي شبكه بطور پيش فرض تنظيم 
 شده و فقط الزم است شماره صندوق پستي شبكه

  .را وارد نمود 
set  : دراين مدل دسترسي سريع

براي پيامگير بطورپيش فرض تنظيم شده لذا 
بجاي پيام گير مي توانيد صندوق پستي شبكه را 

دراين مورد از شبكه مخابراتي خود . .تنظيم كنيد 
  .سوال نمائيد 
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 ( et e( 1تنظيم كليد   )   (    

  اين گزينه را  انتخاب      
N        كرده و كليد   

  ). انتخاب شده= (را فشاردهيد                
  شماره صندوق پستي           ~

                                .شبكه را واردكنيد                                  
  كليد نمايشگر را فشاردهيد                     

اين تنظيم در همه گوشي هاي گيگاست مدل  
  .اعمال ميشود 

  

  اين كليد را  فشارداده و                    
  نگهداريد ،  مستقيماً به                            
  صندوق پستي وصل خواهيد                           
  .شد                            
  اگر الزم است كليد بلند گو                  
  را فشاردهيد تا پيام  صندوق                                  
  پستي را بشنويد                             

  

وقتي يك پيام در صندوق پستي ضبط شود ، شما 
اگر شما .يك تماس از صندوق دريافت مي كنيد 

يت شناسايي هويت تماس گيرنده برخوردار ازقابل
هستيد ، هنگام تماس ، شماره صندوق پستي نيز 

اگر به آن تماس پاسخ دهيد ، .نشان داده مي شود 
  .پيام ها براي شما پخش خواهدشد

اگر به تماس پاسخ ندهيد ، شماره صندوق پستي 
شبكه درليست تماس هاي ناموفق گوشي ذخيره 

نيز به حالت چشمك زن شده و كليد پيام گوشي 
  .درمي آيد 

  
C C

setبا استفاده ازتلفن هاي مدل 
به حفظ محيط زيست كمك        

  مي كنيد 

تلفن شما يك فيش آداپتورصرفه جويي در برق 
  دارد كه برق كمتري مصرف ميكند 

  

انرژي انتقال تلفن بطور خودكار هرچه فاصله 
گوشي و ايستگاه مركزي كمتر شود ، كاهش       

  مي يابد 
ي و شما ميتوانيد انرژي انتقال  امواج بين گوش

+ ايستگاه مركزي را با استفاده از حالت اكو و اكو 
  :هرچه بيشتر كاهش دهيد 

o o(حالت اكو  e (
درصدي مصرف انرژي انتقال درحالت 80كاهش 

  آماده بكار و گفتگوي گوشي 
o o+ (حالت اكو  e (

درصدي مصرف انرژي انتقال درحالت  100كاهش 
  غير فعال بودن گوشي 

  

ett(تنظيمات  )  n  (  سيستم  
ste(   حالت اكوo o e  

o o+حالت اكو  e

كليد نمايشگر را فشاردهيد

(Setting)
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(  ) 

  
  نماد روي نمايشگر

  

  
  

  چشمك زن 

  :قدرت دريافت امواج
  خوب تا ضعيف

  امواجي دريافت نميشود

  فعال است + حالت اكو   
و درحالت غير فعال (

گوشي اين نماد بجاي نماد 
قدرت دريافت امواج 
درنمايشگر مشاهده ميشود 

.(  
  

فعال است مي توانيد با + وقتي كه حالت اكو 
فشردن و نگهداشتن كليد گفتگو  

بررسي كنيد كه با ايستگاه مركزي ميشود 
اگر برقراري ارتباط ممكن . ارتباط برقراركرد 

.باشد صداي شماره گيري را خواهيد شنيد 
:فعال است + وقتي حالت اكو 

اي ثانيه  2ـ انجام تماس با تاخير تقريباً 
  .مواجه خواهد شد 

درصد كاهش  50ـ زمان آماده بكار تلفن تا 
  .مي يابد 

را + ثبت كردن گوشي هايي كه حالت اكو 
پشتيباني نمي كنند موجب غيرفعال شدن 
اين حالت درايستگاه مركزي و تما م گوشي 

.ها خواهد شد 
فعال كردن حالت اكو ، برد ايستگاه مركزي 

.را كاهش ميدهد 
و پشتيبان تقويت + اكو و اكو حالت هاي 

كننده سيگنال مانع از فعاليت يكديگر 
يعني اگر از تقويت كننده سيگنال . ميشوند 

استفاده كنيد نمي توانيد حالت هاي اكو و 
  .را فعال نماييد + اكو 

  

قرار  30گوشي تلفن را ميتوان براي يادآوري    
سالگردهاي ذخيره شده . مالقات تنظيم نمود

  .   دردايركتوري بطورخودكار در تقويم ثبت ميشوند 
براي بازكردن تقويم درحالت غير فعال گوشي 

  :بطريق زير اقدام كنيد 
نشان دادن تقويم   )    ) 

  ) ow    n e(دروضعيت غير فعال گوشي 

   
را فشاردهيد تا كاركرد  كليد نمايشگر 

  مذكور فعال با غيرفعال شود 
  

  تنظيم بودن زمان و تاريخ گوشي  
en(تقويم  )    )  r (  

  
تاريخ جاري به رنگ نارنجي مشخص ميشود 

كه قرارمالقاتي در آنها ذخيره شده روزهايي 
.نيز با رنگ نارنجي مشخص ميشوند 

  روز موردنظرخودرا درتقويم         /  
  .انتخاب كنيد                         

د ا ز آ خط  صداى 
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(  ) 

روز انتخاب شده به رنگ نارنجي نشان داده 
  و تاريخ جاري به سفيد تغيير رنگ ميدهد . ميشود

  .وسط كليد كنترل را فشاردهيد   
اگر قبال ً درآن روز قرارمالقات هايي ذخيره 

فشردن كليد كنترل ليست . شده باشد 
قرارمالقات هاي موجود در آنروز را بازميكند 

را انتخاب  )  ew ntr(ورودي جديد  
را فشاردهيد، پنجره وارد كردن  šكرده وكليد 

  .قرار مالقات باز ميشود 
ارد نشده اگر هيچ قرارمالقاتي براي آنروز و

باشد، پنجره وارد كردن ورودي بيدرنگ براي 
.واردكردن قرارمالقات جديد بازميشود 
:ورودي هاي چند گانه را تغيير دهيد 

n  را انتخاب نماييد  يا.  

  .سال را با هشت رقم وارد كنيد / ماه / روز 

  .دقيقه را با چهار رقم واردكنيد / ساعت 

). كاراكتر 16حداكثر ( متن موردنظر را واردكنيد 
اين متن بعنوان نام قرارمالقات درليست قرارگرفته 
و به هنگام يادآوري درصفحه نمايشگر نمايان 

اگر متني را وارد نكنيد فقط تاريخ . خواهد شد
  .د شد وزمان قرارمالقات نمايش داده خواه

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد   

قرارمالقات ذخيره كرده باشيد بايد  30اگر شما 
قبل از وارد كردن يك قرارمالقات جديد يكي از 

  .قرارمالقات هاي موجود را حذف نماييد 
  
  
  

قرارمالقات دروضعيت غير فعال ياد آوري يك 
زنگ .گوشي با زنگ زدن گوشي انجام مي پذيرد 

نوع آهنگ . ثانيه بطول مي انجامد 60زدن گوشي 
تاريخ ، ساعت و متن . زنگ قبال انتخاب شده است 

  .قرارمالقات نيز در صفحه نمايشگر نمودار ميشوند 

  

  د نمايشگر را فشاردهيد تا ياد كلي  
  .آوري قرارمالقات را غير فعال كنيد                

  :يا 
  كليد نمايشگر را فشاردهيد تا با   
  .پيامك يك قرارمالقات را پاسخ دهيد                

  

درحين يك تماس، قرارمالقات با زنگ كوتاهي ياد 
  .آوري ميشود 

  

en(تقويم  )    )  r (  
  يكروز را درتقويم انتخاب كرده       /   

را فشاردهيد             و وسط كليد كنترل            
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روزهاي كه درآنها قرار مالقاتي ذخيره شده به (
  ).رنگ نارنجي ديد خواهند شد 

  .قرارمالقاتي براي آنروز انتخاب كنيد   
  .منو را بازكنيد   

  :گزينه هاي زير پيش روي شما خواهد بود 

  قرار مالقات انتخاب شده را ديده                          
  .بررسي كنيد                     

  منو را براي عمليات ويرايش ،        
  حذف ، فعال يا غيرفعال كردن                     
  قرار مالقات بازكنيد                    

  .قرار مالقات انتخاب شده را ويرايش كنيد          

  .قرار مالقات انتخاب شده را حذف كنيد         

  قرار مالقات انتخاب شده را فعال يا 
  .غيرفعال كنيد          

  .همه قرارهاي مالقات را حذف كنيد           
  

ها و سالگردهايي كه پاسخي دريافت قرار مالقات 
نكرده باشند در ليست زنگها ي ناموفق قرار       

  :مي گيرند اگر 
شما به زنگ ياد آوري قرارمالقات يا سالگرد 

.پاسخي نداده باشيد 
قرارمالقات يا سالگرد درحين يك تماس ، 

.ياد آوري شده باشد 
گوشي درزمان يادآوري قرارمالقات يا 

.خاموش باشد سالگرد 

و تعداد ورودي هاي جديد درنمايشگر  نماد 
.نشان داده  مي شوند 

  .تازه ترين ورودي ها درصدر ليست قرارمي گيرند
ليست زنگ هاي ناموفق را با فشاردادن كليد پيام 

  :بازكنيد يا ازطريق منو  
زنگ هاي ناموفق   )    ) 

)sse  A r
  با انتخاب يك قرارمالقات يا سالگرد ،    

  اطالعات مربوط به آنها درصفحه                
  يك قرار     . نمايشگر پديدار خواهد شد                
  مالقات ناموفق با نام و يك سالگرد                
  نا موفق با نام و نام خانوادگي نمايان                
  تاريخ و ساعت نيز ارائه . وند ميش               
  .مي گردد               

  .قرارمالقات را حذف كنيد   

  .يك پيامك بنويسيد   
ورودي داشته  10اگر درليست زنگ هاي ناموفق 

باشيد ، يك قرارمالقات ناموفق بعدي ، قديمي 
  .ترين ورودي را حذف خواهد كرد 

   

تنظيم بودن تاريخ و زمان گوشي: 

  
A(زنگ ساعت    )    )  r

o 
  :ورودي هاي چند گانه را تغيير دهيد 

n  را انتخاب كنيد  يا.  

روزهايى



۶٩

  .زمان بيدارشدن را با  چهار رقم وارد كنيد 

 را انتخاب كنيد يا   دوشنبه )  (روزانه 
  جمعه  

  

  ) 6تا  1( بلندي صدارا تنظيم كنيد 
  

  .ملودي انتخاب كنيد 

  .نمايشگر را فشاردهيد كليد   
و  دروضعيت غير فعال گوشي نماد ساعت 

زمان بيداري درصفحه نمايشگر مشاهده خواهند 
.شد 

تماس بيداري ، با آهنگ تعيين شده  ، ودرزمان    
مقرر، به گوشي زنگ ميزند كه همراه آن 

در نمايشگرنيز ظاهر مي شود  ¸نمادساعت 
ه و درصورتي ثانيه زنگ زد 60تماس بيداري ابتدا 

كه كليدي فشرده نشود دومرتبه ديگر به فواصل   
  .دقيقه  زنگ ميزند وسپس خاموش ميشود  5

اگر درموقع  برقراري يك تماس ، زنگ ساعت به 
  .صدا درآيد ، صداي آن كوتاه خواهد بود 

  

بصدا درآمدن تماس بيداري
  كليد نمايشگر را فشاردهيد ، تماس 

  .بيداري ، غير فعال ميشود                

  يا 
  كليد نمايشگر يا هر كليد ديگري را    
  زنگ تماس بيدار ي . فشاردهيد               
  غيرفعال شده و دومرتبه ديگربه فاصله                
  سپس  ، . دقيقه تكرار خواهد شد  5             
  .زنگ ساعت بطور كامل قطع ميشود               

  

  ميتوان ثبت نمود و درايستگاه مركزي شش گوشي
را در چهار  setگوشي هاي مدل 

  ايستگاه مركزي مي توان ثبت كرد
  

L

L / L

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بايد عمليات ثبت دستي گوشي را   درايستگاه 

  .گوشي هردو فعال كنيد    مركزي و
به محض اينكه عمليات ثبت گوشي انجام شد ، 
گوشي دروضعيت غيرفعال قرارگرفته و شماره 
گوشي در صفحه نمايشگر نمايان ميشود مانند 

اگر چنين نشد دوباره نسبت به ثبت آن .  
  .اقدام نماييد 

  
  

  .شده باشد گوشي نبايد درايستگاه مركزي ثبت 

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد   
  گوشي دريك ايستگاه مركزي ثبت شده است 

e(ثبت كردن  )   )  str t on 
e(ثبت كننده گوشي  )) ster n set

.INT1
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  ايستگاه مركزي را انتخاب كرده  مانند 
         se  و سپس كليدš  را فشاردهيد.  

  سيستم پين ايستگاه مركزي را اگر            ~ 
         šالزم ياشد وارد كرده و كليد                   
  . را فشاردهيد                   

يك پيام درنمايشگر نشان ميدهد كه براي يك 
ايستگاه مركزي اي كه آماده براي ثبت كردن 

  .است جستجويي صورت گرفته است 
    

ثانيه بعد از ثبت گوشي درخود گوشي  60درعرض 
كليد پيج كردن را درايستگاه مركزي   / ، كليد ثبت 

  .ثانيه  فشارداده ونگهداريد  3بمدت 
            

گوشي هاي گيگاست يا گوشي هاي ديگر دستگاه 
بطريق زير  Aتوان با استفاده ازعمكرد ها را مي

  :ثبت نمود 

عمليات ثبت گوشي را همانطور كه دربخش 
.قبل توضيح داده شد ثبت كنيد 

كليد پيج كردن درايستگاه مركزي را / كليد ثبت 
  .ثانيه  فشارداده ونگهداريد  3بمدت 

  

مي توان ثبت گوشي هاي ديگر را با استفاده از 
  .حذف كرد  setگوشي ثبت شده 

e(ثبت كردن  )   )  str t on (
eحذف ثبت گوشي  ) re ster n set

  يك مشترك داخلي را كه مايليد ثبت   
  گوشي اورا حذف كنيد انتخاب كنيد و               

  .را فشاردهيد šسپس كليد                
  پين سيستم جاري را وارد كرده وكليد   ~

  .را فشاردهيد  نمايشگر               
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد   

  

با استفاده از ايستگاه مركزي مي توانيد محل 
  :پيداكنيد گوشي خودرا 

پيج كردن را / بطورمختصر كليد ثبت 
.فشاردهيد 

همه گوشي هاي وابسته به آن ايستگاه 
  مركزي بطور همزمان زنگ خواهند زد

حتي اگر زنگ آنها را خاموش ) پيج كردن (  
.كرده باشند 

پيج كردن ايستگاه مركزي را / كليد ثبت 
 گفتگو يبطور مختصر يا كليد 

.گوشي  را فشاردهيد 
  

اگر گوشي شما دربيش از يك ايستگاه مركزي 
ثبت شده ، ميتوانيد آنرا براي يك ايستگاه مركزي 
خاص و يا ايستگاهي كه بهترين عملكرد را دارد 

  ) est se(تنظيم كنيد 

باشد
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e(ثبت كردن  )   )  str t on 
e انتخاب ايستگاه مركزي )) e t se 

  يك ايستگاه مركزي  يا بهترين آنرا 
   انتخاب كنيد و كليد نمايشگر               
  .را فشاردهيد                

  
s               يكي از ايستگاه هاي ثبت شده يا  

  يكي ازبهترين آنها را انتخاب                      
  را فشاردهيدšكرده وكليد                      

   

تماس داخلي با ديگر گوشي هايي كه دريك 
  .ايستگاه مركزي ثبت شده اند رايگان است 

  

  تماس داخلي را آغاز نماييد          
  شماره گوشي داخلي  را وارد كنيد          ~

  :يا 
  . تماس داخلي را آغاز كنيد        

  گوشي را انتخاب كنيد          
  .كليد گفتگو را فشاردهيد         

  

  . تماس داخلي را آغازكنيد       

  كليد ستاره دار را فشاردهيد          
  :يا 

  اين گزينه را ازمنو انتخاب كنيد    
C

كليد گفتگورا فشاردهيد

  .زنگ همه گوشي بصدا درمي آيد 
  

ديگر  ميتوان يك تماس خارجي را به يك گوشي
  .انتقال داد 

  مخاطب .ليست گوشي ها را بازكنيد          
  خارجي آهنگ درحالت انتظار را مي                  
  .شنود ، اگر فعال باشد                 

  را انتخاب  A يك گوشي  يا           
  را فشاردهيدšكنيد و كليد                 
                  

  :مخاطب داخلي جواب داد وقتي 
اگر الزم است مخاطب خارجي را مطلع كنيد

  .كليد خاتمه تماس را فشاردهيد         
بدين ترتيب تماس خارجي به گوشي ديگر منتقل 

  .خواهد شد 
اگر مخاطب داخلي پاسخ نداد و يا مشغول بود 

را فشاردهيد ، تماس خارجي  كليد نمايشگر 
  .گردددوباره به گوشي شما برمي

وقتي تماسي را انتقال داديد مي توانيد حتي قبل 
ازاينكه مخاطب داخلي پاسخ دهد ، كليد خاتمه 

درصورتيكه . را فشاردهيد  تما س 
مخاطب داخلي پاسخ ندهد و يا خط مشغول باشد 
، تماس خارجي بطور خودكار به تلفن شما 

  .بازگردانده ميشود 

هنگامي كه با يك مخاطب خارجي مشغول 
صحبت هستيد ميتوانيد همزمان يك تماس 
داخلي براي مشورت  برقراركنيد يا يك تماس 

  .كنفرانسي بين سه مخاطب برقرارنمائيد 
  :شما مشغول اداره يك تماس خارجي هستيد 
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  مخاطب .ليست گوشي ها را بازكنيد           
  خارجي آهنگ درحالت انتظار را مي                  
  .مي شنود اگرفعال باشد                  

  šگوشي  را انتخاب كرده  و كليد         
  را فشاردهيد بين شما و مخاطب                 
  .هد شد داخلي ارتباط برقرار خوا                 

  :يا 
  كليد نمايشگر را فشاردهيد ارتباط           
  شما با مخاطب خارجي قطع                  
  .خواهدشد                  

  :يا 
  سه . كليد نمايشگر را فشاردهيد          
  مخاطب با يكديگر ارتباط برقرار                    
  .مي كنند                   

  كليد خاتمه تماس را فشاردهيد        
را اگر مخاطب داخلي كليد خاتمه تماس 

فشاردهد ، ارتباط مخاطب خارجي با مخاطب 
  .داخلي ديگرهمچنان برقرار مي ماند 

  

گفتگو با يك مخاطب داخلي اگر شما به هنگام 
يك تماس خارجي دريافت كنيد ، صداي زنگي را  
كه بيانگر  داشتن يك تماس پشت خطي است ، 

اگر از سرويس شناسايي هويت تماس .مي شنويد 
گيرنده برخوردار باشيد ، شماره تماس گيرنده يا 

  .نام اورا نيزدرنمايشگر مشاهده خواهيد كرد 
  

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد             

تماس داخلي شما قطع شده و با تماس خارجي 
  .ارتباط برقرارمي كنيد 

  

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد             
و . صداي زنگ تماس پشت خطي قطع مي شود 

صداي . قرارميماند ارتباط شما با مخاطب داخلي بر
زنگ تماس خارجي روي گوشي هاي ديگر 

  .همچنان شنيده خواهدشد 
  

  كاركرد شنود  با يد فعال شده  باشد
يك .درحال گفتگو با يك تماس خارجي هستيد 

مخاطب داخلي ميتواند تماس را شنود كرده  و 
  همه . كنفرانس درآن سهيم شود  بصورت

مخا طبين با شنيدن صدايي از شنود تماس آگاه 
  .خواهند شد 

  

e(تلفن   )   )  e on (( 
sten(شنود كردن    n  n (  

را فشاردهيد تا كاركرد شنود را كليد 
  ). ¿=   on(فعال يا غير فعال كنيد 

خط با يك تماس خارجي مشغول است ، نمايشگر 
اطالعاتي را نمايش ميدهد به مفهوم اينكه 

  ميخواهيد تماس خارجي را شنود كنيد ؟
  .كليد گفتگو را فشارداده و نگهداريد        
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همه مخاطبان . برقرار مي كنيد با تماس ارتباط 
صدايي مبني بر برقراري ارتباط را مي شنوند ، 
دراين هنگام درنمايشگر يك پيام كنفرانس 
مشاهده مي شود و  با اين گوشي ديگرنمي توانيد 

  .شماره اي بگيريد 
  

  .كليد خاتمه تماس را فشاردهيد       
اگر اولين . همه مخاطبان صدايي را مي شنوند 

را فشاردهد ، ارتباط مخاطب داخلي كليد 
تماس خارجي با فردي كه شنود ميكرده برقرار 

  .ميماند 
  

و غيره بطور خودكار به  و   نام هاي 
يك . يشود گوشي هايي كه ثبت مي شوند داده م

نامي . كاراكتر داشته باشد  10اسم نبايد بيش از 
كه تغيير مي يابد درليست همه گوشي ها نشان 

  .داده ميشود 
  گوشي . ليست گوشي هارا بازكنيد         

  مشخص شده  شما با عالمت                  
  .گوشي مورد نظررا انتخاب كنيد          

  .منو را بازكنيد            

  .اين گزينه را انتخاب كنيد                   
  .نام را واردكنيد               ~

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد             

  

يك گوشي ، بطورخودكار كوچكترين شماره اي را 
كه آزاد است به  گوشي اي كه ثبت ميشود ، 

اگر همه گوشي ها مشغول . اختصاص ميدهد 
اگر غير فعال باشد جايگزين  6باشند ، شماره 

  شما مي توانيد نام همه گوشي ها . ميشود 
  .را تغيير دهيد )  6تا  1(

  گوشي .  ليست گوشي هارا بازكنيد        
مشخص شده  شما با عالمت                  

  .منورا بازكنيد      

N

   šاين گزينه را انتخاب كرده وكليد               
  را فشاردهيد                                     

. شماره گوشي را انتخاب كنيد            
  تنها  

  شماره هايي كه به هيچ گوشي                    
  . تعلق ندارند نشان داده ميشوند                   

  با فشاردادن كليد نمايشگر ، ورودي را       
  .ذخيره كنيد               

   

ق  فعال باشد ، شماره  مقصد     اگر ديده بان اتا
ذخيره شده درگوشي به محض اينكه سطح معيني 

شما مي . ازصدارا دريافت كند ، زنگ مي خورد 
توانيد يك شماره داخلي يا خارجي را درگوشي 

  خود به عنوان شماره مقصد ذخيره كنيد 
همه كليد هاي گوشي به غيراز كليد هاي نمايشگر 

  .غير فعال ميشوند 

INTINT
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ثانيه ازبرقراري ارتباط با 90بان اتاق بعد از ديده
ديده . يك  شماره خارجي تماس را قطع ميكند    

دقيقه بعد از برقراري تماس با يك  3بان اتاق 
تماس را قطع ميكند  ) گوشي ديگر( شماره داخلي 

تا وقتي كه ) .بستگي به ايستگاه مركزي دارد ( 
ي گوشي ديده بان اتاق  فعال است ، همه كليد ها

بجز كليد خاتمه تماس غير فعال خواهند بود و 
  .بلند گو نيز كار نميكند 

وقتي كه ديده بان اتاق  فعال است ، تماس هاي 
وارده بدون زنگ بوده و روي نمايشگر نشان داده 

نمايشگر و صفحه كليد روشن نشده  و . ميشوند 
A(آهنگ هاي آگاهي دهنده sor  ones  (

  .د نيز خاموش ميشون
وقتي به يك تماس وارده پاسخ داده شود ، درمدت 
ادامه تماس، وضعيت ديده بان اتاق به حالت تعليق 
درخواهد آمد ، اما عملكرد آن همچنان فعال باقي 

  اگر گوشي را خاموش و سپس روشن كنيد .ميماند 
  .وضعيت ديده بان اتاق همچنان فعال خواهد بود

  :احتياط 
استفاده از ديده بان اتاق آنرا ـ    هميشه قبل از 

مثالً حساسيت آنرا آزمايش كنيد و . چك كنيد 
اگر تماس هاي ديده بان اتاق را به يك شماره 
خارجي هدايت مي كنيد ، ارتباط آنرا بررسي 

  .كنيد 
ـ     وقتي كاركرد ديده بان اتاق فعال است مدت 

اگر الزم . كارايي گوشي بشدت كاهش مي يابد 
درجايگاه شارژ قراردهيد تا ازخالي نشدن است آنرا 

  .باطري اطمينان پيدا كنيد 
ـ     گوشي بايد يك تا دومتر از كودكان فاصله 
  .داشته  و ميكروفن مستقيما ً بطرف كودك  باشد 

ـ     شماره اي كه   ارتباط  ديده بان اتاق  به آن 
منتقل ميشود  نبايد دستگاه پيام گير روي آن 

  .فعال باشد 
  

oo(ديده بان اتاق )     ) 
on tor (  

.ورودي هاي چندگانه را تغيير دهيد 

  را انتخاب كنيد nبراي فعال شدن                 

  يك تماس خارجي يا داخلي را انتخاب كنيد
  

N
  يك شماره خارجي را از دايركتوري  انتخاب

يا مستقيماً )  را فشاردهيد  كليد نمايشگر (  
  . وارد كنيد 

  
I N

 ) را انتخاب كنيد كليد نمايشگر 
را انتخاب كنيد درصورتيكه  A گوشي  يا 

مايل باشيد با همه گوشي ها تماس گرفته شود  
(          

دروضعيت غيرفعال گوشي شماره مقصد يا شماره 
  .مقصد داخلي درنمايشگر نشان داده ميشود 

L
  زياد ( سطح حساسيت صدا را تنظيم كنيد 

  ).يا كم 
را فشاردهيد تا تنظيمات  كليد 

.ذخيره شود 
وقتي كه ديده بان اتاق فعال باشد ، صفحه 
نمايشگر دروضعيت غيرفعال به شكل زير خواهد 

  بود
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oo(ديده بان اتاق )     ) 
on tor (  

همانطور كه .  شماره را وارد و ذخيره كنيد 
در قسمت فعال كردن ديده بان اتاق و 
واردكردن شماره مقصد  توضيح داده شد 

.عمل كنيد 
  

، تماس  با فشردن كليد خاتمه تماس 
ديده بان اتاق را لغو كنيد وقتي كه ديده بان اتاق 

  .فعال است 
را ضعيت غيرفعال گوشي كليد نمايشگر درو

  .فشاردهيد تا حالت ديده بان اتاق غير فعال شود 
  

تلفن بايد شماره گيري تن لمسي 
را پشتيباني كند و ديده بان اتاق  بايد براي يك 

  .شماره مقصد خارجي تنظيم شده باشد  
تماسي را كه از ديده بان اتاق برقرار شده 

را  و  Iپاسخ دهيد و كليد هاي 
.فشاردهيد 

بعد از اينكه تماس به اتمام رسيد ، ديده بان اتاق 
و ديگر تماسي از ديده بان . غير فعال ميشود 

  ديگر تنظيمات ديده بان اتاق  . گرفته نميشود 
روي گوشي ، فعال باقي ) د زنگ نخوردن مانن( 

گوشي را    ميماند تا زمانيكه كليد 
  .فشاردهيد 

ديده بان اتاق  را با همان شماره دوبا ره فعال كنيد 
.  

را براي فعال شدن دوباره انتخاب  nكليد 
تغييرات را  كنيد و با فشردن كليد 

  .ذخيره كنيد 
  

  

مي تواننند يك  setگوشي هاي 
ارتباط بي سيمي ازطريق بلوتوث با ديگر وسايلي 

اما . كه از اين تكنولوژ ي برخوردارند ، برقرار كنند 
قبل از استفاده از بلوتوث بايد آنرا فعال كرده و 
دستگاه هاي مجهز به بلوتوث را درگوشي ثبت 

  .كنيد 
شما ميتوانيد يك هد ست مجهز به بلوتوث را 

دستگاه مجهز به  5حداكثر .نيد درگوشي ثبت ك
را  مي توانيد )  Aمانند رايانه  و ( بلوتوث  

مى توانند
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براي فرستادن يا دريافت ورودي دايركتوري ها 
وتبادل اطالعات با يك  رايانه ،  rبعنوان 

  ثبت كنيد  
براي اينكه شماره تلفن از طريق ارتباط بلوتوثي ، 

بين (  انتقال يابد ، الزم است كدهاي منطقه اي
  .درتلفن ذخيره شده باشند ) المللي و شهري 

شما شرحي از چگونگي بكاربردن دستگاه هاي 
مجهزبه بلوتوث را دراين دفترچه راهنما براي اين 

  .دستگاه ها پيدا خواهيد كرد

ـ شما درگوشي خود فقط ميتوانيد هدست را بكار 
  ببريد زيرا پروفيل هدست را دراختيار دارد

ثانيه ميتوان بين گوشي و يك هدست  5درـ فقط 
اين ويژگي . مجهز به بلوتوث ارتباط برقرار كرد 

وقتي بكار ميرود    كه يك تماس را ازطريق 
هدست جواب داده   و ديگري را به  گوشي منتقل 

ويا زماني كه با گوشي   شماره گيري  . مي كنيد 
  .ميكنيد 

  
  

A(فعال سازي )   )  t t on    
را فشاردهيد تا بلوتوث را فعال يا  كليد 

  ) . ¿ -فعال ( غيرفعال كنيد 
دروضعيت غير فعال گوشي ، نمايان شدن نماد 
در نمايشگر نشاندهنده فعال بودن بلوتوث 

  .است 
 

فاصله بين گوشي درحالت بلوتوث با دستگاهي كه 
مانند هدست يا يك ( بلوتوس آن فعال است 

  .متر بيشتر باشد 10نبايد از ) دستگاه داده پرداز 

  

ـ    اگر مي خواهيد يك هد ست را ثبت كنيد و 
قبال هدست ديگري را ثبت كرد ه باشيد ، اين 

  .جايگزين قبلي خواهد شد 
ـ     اگر بخواهيد هدستي را براي گوشي گيگاست 
ثبت كنيد كه قبال دردستگاه ديگري مانند يك 
تلفن همراه ثبت شده باشد بايد ابتدا آن ارتباط 
قبلي را غيرفعال كنيد تا بتوانيد نسبت به ثبت آن 

  .درگيگاست اقدام كنيد 
š  ر ا فشاردهيد.  

e(جستجوي گوشي    r  nset (  /
t(جستجوي دستگاه داده پرداز   e e (  

ثانيه طول ميكشد و به محض اينكه  30جستجو 
   دستگاه پيدا شد ، نام آن درنمايشگر نمايان ميشود

  .كليد نمايشگررا فشاردهيد          

  ر ا  šاين گزينه را انتخاب كرده و كليد         
  .فشاردهيد                     

  پين دستگاه بلوتوث داري  را كه                ~
  ميخواهيد ثبت كنيد وارد كنيد و                     
  .را فشاردهيد šكليد                     

اين دستگاه درليست دستگاه هاي شناحته شده 
  .ذخيره ميشود 

  

  :جستجو را لغو كنيد 
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد          

  .اگر الزم است جستجورا تكرار كنيد                 
  .              كليد نمايشگر را فشاردهيد      

شناخته
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  اين گزينه را  انتخاب كرده و كليد             
  را  فشاردهيد             

  
  

  دستگاه هاي شناخته شده   )   ) 
)nown e es (  

 يك نماد مرتبط بعد از نام هردستگاه مشاهده
  :ميشود 

  نماد            مفهوم
ôهدست مجهز به بلوتوث  
õدستگاه داده پرداز مجهز به بلوتوث  

اگر يك دستگاه مجهز به بلوتوث به گوشي متصل 
درباالي صفحه نمايشگر پديدار باشد نماد 

  .ميشود 
  

   ))  en st(ليست را بازكنيد 
  )انتخاب ورودي (

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد        
  

  اين گزينه را انتخاب كرده و  
 šنام و . فشاردهيد را  

  آدرس دستگاه نمايان 
.ميشود                              

  .به عقب برگرديد šبا                          
  

     ))  en st(ليست را بازكنيد 
  )انتخاب ورودي (

  كليد نمايشگر را فشاردهيد       
  

  انتخاب كرده و اين گزينه را
šرا فشاردهيد  

                          

اگر ثبت يك بلوتوث فعال را لغو كنيد ، سعي 
ميكند دوباره بصورت يك دستگاه ثبت نشده 

  .ارتباط برقرار كند 
  

  )  )  en st(ليست را بازكنيد 
  )انتخاب ورودي (

  كليد نمايشگر را فشاردهيد             
اين گزينه را انتخاب كرده و          

š را فشاردهيد.  
  .نام را تغيير دهيد                      ~

  .كليد نمايشگررا فشاردهيد                    
  
  
  

اگر دستگاه بلوتوث داري كه درليست دستگاه هاي 
شناخته شده شما موجود نبوده ، سعي نمايد كه با 
گوشي شما ارتباط برقرار كند ، يك پيام آگاه 
كننده درنمايشگر ظاهر شده و از شما تقاضاي كد 

دستگاه  .پين دستكاه را ميكند 

View

نام و
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  .كليد نمايشگر را فشاردهيد          

كد پين دستگاه مجهزبه بلوتوث را             ~
را šكه مي خواهيد بپذيريد ، وارد كرده و كليد 

  فشاردهيد                    
اگر آنرا پذيرفتيد مي توانيد از آن يا بطور موقت 

تا وقتي كه درميدان برد دستگاه ( استفاده كنيد 
شي خو درا خاموش قرارداريد يا تا زماني كه گو

يا آنرا درليست دستگاه هاي شناخته شده ) كنيد 
  .ذخيره كنيد 

هنگامي كه پين تاييد شد ، دستگاه را درليست 
  :دستگاه هاي شناخته شده ذخيره كنيد 

  .را فشاردهيد  ـ    كليد نمايشگر 
را فشارداده و بطور موقت  ـ     كليد نمايشگر 
  .از آن استفاده كنيد 

  

ميتوانيد نام گوشي خودرا با استفاده از نمايش 
هويت آن در نمايشگر دستگاه مجهز به بلوتوث 

  .ديگري تغيير دهيد 
wn(دستگاه خودتان  )     ) 
e e   

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد            
  .نام را تغيير دهيد                  ~

  .كليد نمايشگررا فشاردهيد                

  

گوشي ، بطور پيش فرض تنطيم شده است ليكن 
شما ميتوانيد تنظيمات آنرا متناسب با نياز هاي 

  .شخصي خود تغيير دهيد 
  

شما مي توانيد يك شماره و يا كاركرد را به  ارقام 
    تا  و  كليد هاي 

كليد هاي سمت راست و چپ . اختصاص دهيد 
نمايشگر بطورپيش فرض به يك كاركرد اختصاص 

  .يافته اند و ليكن شما مي توانيد آنرا تغيير دهيد 
بنابراين براحتي با فشردن هريك از اين كليد ها ، 
ميتوانيد كاركردي را راه اندازي يا شماره اي را 

  .شماره گيري كنيد 
  

درصورتي كه  آن كليد  تا به حال  
  .به شماره اي يا كاركردي اختصاص نيافته باشد 

كليد عدد مورد نظر را فشارداده ونگهداريد   
ليست احتمالي كليد هاي اختصاص داده شده ، باز 

  :كنيد موارد زير را مي توانيد انتخاب .مي شود 
  
  
  

C C /
كليد را به يك شماره از دايركتوري يا ليست 

  .تماس با تماس اختصاص دهيد 
  .دايركتوري يا ليست تماس با تماس باز ميشوند 

تنظيم
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را šيك ورودي انتخاب كرده وكليد 
.فشاردهيد 

ايد ،  اگر شما شماره اي را كه وارد كرده
دردايركتوري يا ليست تماس با تماس حذف كرده 
ويا ويرايش كنيد ،  تغييري در شماره اي كه به 
كليد هاي نمايشگر يا  كليد هاي اعداد اختصاص 

  .داده ايد ايجاد نميكند 

كليد را به منوي تنظيم يا فعال كردن ديده بان 
  .اتاق اختصاص دهيد  

C
كليد را به منوي تنظيم يا فعال كردن زنگ ساعت 

  .اختصاص دهيد 
C

كليد را به منوي تقويم يا وارد كردن قرار هاي 
  .مالقات اختصاص دهيد 

منوي بلوتوث را به يك كليد اختصاص دهيد

  نمايش ليست آخرين تماس ها 

I
  تماس هاي داخلي  

به يك  اختصاص دادن منوي كاركردهاي 
  .كليد 

اختصاص دادن  يك كليد به منوي درخواست 
    سرويس 

اختصاص دادن يك كليد به منوي فعال كردن 
  پيامك هاي آگاهي دهنده  

  

اگر گوشي دروضعيت غيرفعال قراردارد ، كليد   
فشار دهيد يا كليد عدد  نمايشگر را 

  . مورد نظررا فشرده و 
  :به آنچه كه به كليد اختصاص داده شده  با توجه

شماره مستقيماً شماره گيري مي شود 
.منوي كاركرد بازميگردد 

  

كليد سمت چپ يا سمت راست نمايشگر را 
.فشرده و نگهداريد 

داده شده  ليست كليد هاي احتمالي اختصاص
  .بازمي شود 

كاررا بهمان روشي كه براي اولين با ر  كليد  
  ي  به يك ميانبر اختصاص داده ميشود 

.  ادا مه دهيد  
كاركرد انتخاب شده و يا نام شماره تلفن موجود 
دردايركتوري يا ليست تما س با تماس اگر الزم 
باشد  بطور خالصه درسطرزيرين نمايشگر از طريق 

.نمايشگر نشان داده ميشوند  كليد هاي
  

كليد عدد مورد نظررا بطورمختصر فشاردهيد 

  ليست . كليد نمايشگر را فشاردهيد       
  كليد هاي احتمالي اختصاص داده                   
  .شده ، باز ميشود                   

كاررا بهمان روشي كه براي اولين با ر  كليد 
  ه يك ميانبر اختصاص ميدهيد ي را ب

.  ادا مه دهيد  
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شما ميتوانيد متون نمايشگر را به زبان ها ي 
  .مختلف مشاهد ه كنيد 

n(زبان )  )     u e  (  
  نشان داده شده ،  زبان جاري با عالمت 

  يك زبان را انتخاب كرده و كليد         
  .را فشاردهيد                 

اگر تصادفاً زباني را انتخاب كرديد ه ايد كه   
  :نميدانيد 
  (  (  (   (     

آنرا تاييد  š كليدها را بترتيب فشاردهيد با 
  كنيد 

  زبان صحيح را انتخاب كرده و كليد       
  . را فشار دهيد                 

  

دروضعيت غير فعال نمايشگر ميتوان از ساعت 
اين . بعنوان محافظ صفحه نمايشگر استفاده كرد 

دراين حالت ، تقويم ، تاريخ و زمان و نام گوشي 
  توسط محافظ صفحه نمايشگر ازديد پنهان ميشوند 

صفحه نمايشگر در بعضي موقعيت ها نشان داده  
  نميشود مانند درجريان يك تماس يا پاك كردن 

  .عمليات ثبت گوشي 
وقتي كه محافظ صفحه نمايشگرفعال است ، گزينه 

  مي باشد  ¿منوي محافظ صفحه  داراي عالمت 
 )) s( نمايشگر )  )  

  ) reen er(محافظ صفحه نمايشگر 

  .تنظيم جاري نمايان ميشود
:ورودي هاي چندگانه را تغيير دهيد 

  محافظ صفحه را نشان ميدهد و با nانتخاب 
  .محافظ صفحه  ديده نميشود  انتخاب 

  :صفحه محافظ را انتخاب كنيد يا 
  كليد نمايشگر را فشاردهيد ، محافظ   
  صفحه نمايشگر فعال مشاهده               
  .خواهدشد               
  محافظ صفحه نمايشگر را انتخاب   
  .را فشاردهيد  šكرده و كليد               
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد   

وقتي كه محافظ صفحه نمايشگر ،  نمايشگر را مي 
دوباره وضعيت  پوشاند با فشردن كليد

  .غيرفعال نمايشگر پديدار ميشود 
  

صرفه نظر از اينكه گوشي درجايگاه شارژ باشد يا 
نباشد ، شما مي توانيد روشنايي صفحه نمايشگر را 

اگر فعال  باشد ، هميشه از .فعال يا غير فعال كنيد 
  .نمايشگر، نور كمي ساطع ميشود 

 )) s( نمايشگر )  )  
) t (روشنايي صفحه نمايشگر 

  .تنظيم جاري نشان داده ميشود 
:ورودي هاي چندگانه را تغيير دهيد 

I
n  راانتخاب كنيد  يا.  

C
n  راانتخاب كنيد يا

صرف
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t( ، زمان آماده باش  nباتنظيم  n  (
گوشي بميزان قابل توجهي كاهش مي يا بد

  .كليد نمايشگر را انتخاب كنيد        
  

اگر اين كاركرد را فعال كنيد ، وقتي تماسي را 
دريافت مي كنيد ، كافي است گوشي را از شارژر 

بسادگي صحبت كنيد بدون اينكه نيازي برداشته و 
  .باشد  به فشردن كليدگفتگو

e( تلفن  )  )   e on ((  
Auto(پاسخگويي خودكار  Answer (  

         كليد نمايشگر را فشاردهيد            

                                       
  

شما ميتوانيد بلندي صداي بلند گو وگوشي را 
براي صحبت كردن  تا پنج سطح  مختلف تغيير 

  .دهيد 

o(بلندي صداي گوشي )   u e
n set  (  

بلندي  صداي گوشي را تنظيم           
  كنيد

  بلند گورا انتخاب كنيد           
  .صداي بلند گو  را تنظيم كنيد        

  اگر الزم است ، كليد نمايشگر را         
  فشارداده تا تنظيمات را ذخيره كنيد          

  

  كليد كنترل را فشاردهيد               
  .صدا  را تنظيم كنيد              

ثانيه ذخيره خواهد  3تنظيمات بطور خودكار بعداز 
  .را فشاردهيد  شد يا كليد 

  اگر اين كليد به يك كاركرد ديگر              
  :اختصاص يافته باشد                       

  .منورا بازكنيد           
  اين گزينه را انتخاب كرده و :      
             .را فشاردهيد  šكليد )

   
  :توجه 

شما همچنين مي توانيد تنظيم  صدا ي تماس ،  
زنگ تلفن ، آهنك هاي آگاهي دهنده  را از طريق 

  .منو انجام دهيد 
  

 5شما براي  تنظيم بلندي صداي زنگ گوشي 
 - 2: مانند   5تا  1(انتخاب داريد 

و براي اوج گرفتن صداي زنگ  شش انتخاب )  
كه با هر بارزنگ زدن  صداي آن  اوج ميگيرد    (

(  

شما ميتوانيد آهنگها ي مختلفي از ملودي ها و 
شده براي زنگ  گوشي صداها كه درگوشي ذخيره 

  .انتخاب كنيد   
براي كاركرد هاي زير ميتوانيد زنگ هاي مختلفي 

  .انتخاب كنيد 
t  : براي تماس هاي خارجي  

آهنگ هاى



٨٢

ntern   براي تماس هاي داخلي :    
A o nt ent  : براي تنظيم قرار مالقات ها  

A  :يا يك زنگ مشابه برا ي همه تماس ها  
  

تنظيم درجه صدا و ملودي بستگي به نوع 
  .  سيكنالي دارد كه شما نياز داريد 

I I

n( تنظيمات زنگ   )   er ett n (  
  كاركرد مورد نظر را مانند تماس           
  را šخارجي انتخاب كنيدو كليد                  
  .فشاردهيد                   
  صدا را )  6تا  1( درجه بلندي            
  .                انتخاب كنيد                   
  .به رديف  بعد برويد              

  .ملودي را انتخاب كنيد 
  كليد نمايشگر را فشاردهيد تا            
  .  تنظيمات دخيره شود                     

  

بعد از انتخاب ملودي ميتوانيد يك فاصله زماني را    
تعيين كنيد كه درآن فاصله تلفن زنگ نزند  مانند 

  :شبها  

n            را انتخاب كنيد يا

  ساعت شروع فاصله زماني را با چهار رقم            
  .وارد كنيد           

  ساعت پايان فاصله زماني را با چهار رقم             
  .وارد كنيد           

دراين فاصله زماني تماس هايي كه دردايركتوري 
مشخص شده اند همچنان با ملودي  بعنوان 

خاصي كه به آن ها اختصاص داده ايد به گوشي 
  .شما مي توانند زنگ بزنند 

  

n( تنظيمات زنگ   )   er ett n (  
) A(همه )

صدا و آهنگ زنگ را به همان روشي كه  
براي تنظيم جداگانه  كاركرد ها  گفته شد 

تنظيم كنيد 
  كليد نمايشگر را فشاردهيد          
  پيام واره را تاييد كنيد تا تنظيمات   
                   .ذخيره شوند                

  :توجه 
شما همچنين مي توانيد تنظيم  صدا ي تماس ،  
زنگ تلفن ، آهنك هاي آگاهي دهنده   را از 

  طريق منو انجام دهيد
  

شما ميتوانيد قبل ازاينكه به يك تماس پاسخ 
 دهيد يا زماني كه گوشي دروضعيت غيرفعال قرار

صداي زنگ را . دارد صداي زنگ را غير فعال كنيد 
ميتوان براي تماس جاري يا براي هميشه غير 

صداي زنگ را تا زماني كه تماس . فعال نمود
  .خارجي ادامه دارد نمي توان دوباره فعال كرد

  كليد ستاره دار را فشرده ونگهداريد        

Intern l

سيگنالى

آهنگ هاى
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دروضعيت غير فعال نمايشگر مشاهده  آيكون 
  .خواهدشد 

  كليد ستاره دار را فشرده ونگهداريد         

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد        
  

 ما ميتوانيد بجاي زنگ از ش
دراين حالت بجاي شنيدن صداي . استفاده كنيد 

  .زنگ ، طنين كوتاهي مانند ً بيب ً مي شنويد 
   3كليد ستاره دار را فشرده وبمدت          
  .ثانيه نگهداريد                   
هرگاه . كليد نمايشگر را فشاردهيد          

صداي كوتاهي خواهيد شنيدو  تماسي گرفته شود
  .درنمايشگر نمايان ميشود  آيكون 

  

درگوشي از ً آهنگ هاي آگاهي دهنده ً استفاده 
شده تا شما  را از موقعيت ها و فعاليت هاي 

اين آهنگ ها ي آگاهي دهنده . مختلف آگاه كند 
زير را ميتوانيد مستقل از يكديگر فعال يا غيرفعال 

  :كنيد 
هركليدي كه فشرده  : صداي تيك كليد  

.شود با صداي تيكي تاييد ميشود 
:آهنگ ها ي آگاهي دهنده 

)اوج تدريجي (   آهنگ تاييد -

پايان يك : در موارد زير شنيده ميشود
وقتي كه يك ورودي يا تنظيمات ، 

پيامك دريافت ميشود ،  وقتي كه يك 
ورودي جديد  وارد ليست پيامگير  

.ميشود 
وقتي ): اوج تدريجي (  آهنگ خطا -

كه يك ورودي را اشتباه وارد مي 
.كنيد به گوش ميرسد 

وقتي كه به هنگام : آهنگ خاتمه منو -
.حركت در منو به انتهاي آن ميرسيد 

اني كه باطري زم: آهنگ خالي شدن باطري 
.نياز به شارژ شدن دارد 

  :دروضعيت غير فعال گوشي 
آهنگ هاي آگاهي دهنده  )  

n  را انتخاب كنيد  يا.  
  

C
n  را انتخاب كنيد يا  

n  ،    ياn    تنها .را انتخاب كنيد
صدايي كه نشانه خالي شدن باطري است  فعال با 
غير فعال ميشود و فقط به هنگام تماس گرفتن 

  .اين صدا شنيده ميشود 

.كليد نمايشگر را فشاردهيد   
   

شما همچنين مي توانيد تنظيم صدا ي تماس ،  
آهنك هاي آگاهي دهنده  را از طريق زنگ تلفن ، 

  منو انجام دهيد
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براي اينكه امكان انتقال شماره هاي تلفن  مثال 
فراهم شود الزم است كه كد محل  rدريك 

درتلفن ) بين المللي و محلي ( اقامت خود را 
ذخيره كنيد

  .اره ها قبال تنظيم شده اند بعضي از اين شم
e( تلفن  )  )   e on ((  

Are(كد مناطق  )   o es (  
بررسي كنيد تا از صحت كد هاي تنظيم شده 

  .اطمينان حاصل كنيد 
:ورودي هاي چندگانه را تغيير دهيد 

  ورودي را در زمينه  انتخاب شده وارد         
  .يا زمينه را تغيير  دهيد                 

  .درزمينه ورودي ها حركت كنيد      
  اگر الزم است شماره اي را حذف          ˜

  .كنيد كليد نمايشگر را فشاردهيد                
  .شماره را واردكنيد        ~

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد        
  :مثال 

  
  

همه تنطيمات و تغييراتي را كه درگوشي ايجاد 
كرده ايد ميتوانيد دوباره به حالت اول يعني 

  .تنظيمات كارخانه برگردانيد 

  :اين تغييرات در موارد زير تاثيري نخواهد داشت 
عمليات ثبت گوشي درايستگاه مركزي

ان تنظيم تاريخ و زم
ورودي هاي تقويم مانند سالگرد ها 

شماره هاي موجود دردايركتوري ، ليست 
تماس با تماس ، ليست تماس ها و ليست  

  پيامك ها
  ) eset(بازيابي تنظيمات )  )  

n(بازيابي تنظيمات گوشي ) set eset   (  

  .كليد نمايشگر را فشاردهيد     
  

تنظيمات ايستگاه مركزي با استفاده از يك گوشي 
  .انجام ميشود    setثبت شده 

  

تنظيمات سيستم ايستگاه مركزي را با كد پين كه 
  ..تنها شما ازآن آگاه هستيد ، محافظت كنيد

بعنوان مثال وقتي كه مي خواهيد يك گوشي را 
ثبت كرده يا عمليات ثبت آنرا لغو كنيد و يا   

تنظيمات پيش فرض را بازيابي كنيد ، بايد پين 
  .سيستم را وارد كنيد 

پين چهار رقمي سيستم را كه روي ايستگاه مركز 
)  پيش فرض (  توانيد  ي تنظيم شده مي

به پين چهاررقمي ديگر ي كه فقط شما از آن 
  .مطلع خواهيد بود تغييردهيد 

set    : پين سيستم ، كنترل از را ه
  .دور پيامگير را آسان ميكند 

تنظيمات
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پين  ))   ste(سيستم  ) )  
ste(سيستم    (  

   šپين جاري را واردكرده و كليد           ~
  .را فشاردهيد                  

   šپين جديد را واردكرده و كليد           ~
  .را فشاردهيد                  

اگر پين سيستم را فراموش كرده ايد مي توانيد 
ايستگاه مركزي را بازيابي )  ( پين اصلي

  :كنيد 
كليد . كابل برق را از ايستگاه مركز ي جدا كنيد 

ايستگاه مركزي را فشارداه و   پيج كردن / ثبت 
نگهداريد و درحاليكه كليد را بهمان صورت 
. نگهداشته ايد ، كابل برق را مجددا وصل كنيد 

حاال پين  سيستم . بعد از مدتي كليد را رها كنيد 
  .تغيير كرده است)  ( ه ب

  

عمليات ثبت همه گوشي ها لغو شده و مجدداً بايد 
  .ثبت شوند 

Au(تنظيمات صوتي   ) )   o

ett n ((  موزيك حالت انتظار)us  on 
o.(  

فشاردهيد تا موزيك درحالت را كليد 
  ) ¿= on(انتظار را فعال يا غير فعال كنيد 

  

با يك تقويت كننده سيگنال ميتوانيد برد و قدرت 
براي اين .پذيرش ايستگاه مركزي را افزايش دهيد 

ال منظور الزم است حالت تقويت كننده  را فع
اين امر كليه تماس هايي را كه برقرار .نماييد 

  .هستند ، قطع ميكند 
يك دستگاه تقويت كننده   

حالت اكو نيز غير فعال . سيگنال ، ثبت شده باشد 
  .باشد 

 ))   ste(سيستم  ) )  
e(حالت تقويت كننده  e ter o e (  

كليد نمايشگررا براي غير فعال كردن   
  حالت تقويت كننده فشاردهيد 

   

پشتيبان تقويت كننده و حالت اكو يكديگر را نفي 
  .مي كنند لذا آنهارا بطورهمزمان نمي توان بكاربرد

  

كارخانه اي ايستگاه مركزي بازيابي وقتي تنظيمات 
  :شوند 

.تنظيمات تاريخ و زمان محفوظ ميماند 
از كارمي افتند+ حالت اكو و اكو 

ثبت گوشي ها تغييري نميكند
پين سيستم تغييري نميكند 

نيزمحفوظ  تنظيمات سرويس هاي 
ميماند

  ) eset(بازيابي تنظيمات )  )  
  ). se eset(بازيابي تنظيمات مركز  ) 

  را šپين سيستم را واردكرده و كليد        ~
  .فشاردهيد              
  .كليد نمايشگر را فشاردهيد       
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P

انجام تنطمات زير وقتي ضروري است كه 
A  به دفترچه راهنماي . به آنها نياز دارد
A   مراجعه كنيد.  

ممكن   Aارسال يا دريافت پيامك بوسيله 
نخواهد بود مگر از خدمات شناسايي  هويت تماس 

  .برخوردار باشيد )   (گيرنده 

  .نشان داده ميشوند  تنظيمات جاري با عالمت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حالت هاي شماره گيري زير را ميتوان انتخاب 

  :كرد 
) (شماره گيري تن 

  ) (شماره گيري پالس 
e(تلفن )  )   e on ((   حالت

n(شماره گيري   o e (  
  حالت شماره گيري را انتخاب كنيد      

  رافشاردهيدوكليد              
  ) = انتخاب  شده (             

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تلفن دركارخانه براي برقراري ارتباطات اصلي 
تنظيم شده است  و براي اينكه بتواند روي يك 

A  عمل كند بايد مقدار اين تنظيم اوليه
  .تغييركند 
e(تلفن )  )   e on ((  

  ) e(تماس مجدد 

  تماس مجدد را انتخاب كنيد وكليد      
  .را فشاردهيد             
  مقاديرممكن ) = تنظيم مقدار(            
  :عبارتند از           
           80 s   ،100 s  ،120 s  ،180   

            s  ،250 s  ،300 s  ،600 s  ،  
          800 s  

ممكن است مجبور شويد يك كد : شرط اوليه 
 Aدسترسي را براي تماسهاي خارجي در 

  . وارد كنيد مانند 
e(تلفن )  )   e on (     (  كد

A(َدسترسي  ess o e  (  
  يك كد دسترسي را وارد يا تعيير دهيد        ~

  .رقم  3حداكثر             
.كليد نمايشگر را فشاردهيد   

  : اگر يك كد دسترسي ذخيره كرده باشيد 
كد دسترسي بطور خودكار بصورت پيش 
شماره قبل از شماره اي كه ازليستهاي 
مراكز پيامك ها ،  تماس ها و ليست پيامگير 

، انتخاب مي كنيد ، گذاشته ميشود 
زماني كه عمليات شماره گيري را دستي   

انجام داده و ، شماره هاي فوريتي ،     
را   شماره گيري سريع و يا  مركز 

دستي وارد ميكنيد بايد كد دسترسي بطور 
.را نيزدستي واردنماييد 

اگر زماني كه ميخواهيد يك پيامك بفرستيد 
و شماره گيرنده را از دايركتوري كپي 

.ميكنيد بايد كد دسترسي را حذف كنيد 

تنظيمات

تغيير
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، كد دسترسي موجود  ˜باكليد نمايشگر 
.را حذف كنيد 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طول وقفه اي را كه بين فشردن كليد گفتگو 
تا فرستادن شماره ايجاد ميشود  ميتوانيد 

  .تغيير دهيد 
  .منو اصلي را باز كنيد       

 
  .كليد هاراازچپ به راست فشاردهيد             

se( عدد طول وقفه را وارد كنيد      ~

se  se را فشار šوكليد )       
  دهيد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين وقفه را درصورتي مي توانيد تغيير دهيد كه 

A   به دفترچه ( به آن نيازمند باشد
  ) .مراجعه كنيد  Aماي راهن

  .منواصلي را باز كنيد       
 

  كليد ها را از چپ به راست فشاردهيد            
عدد طول وقفه را وارد كنيد      ~

)s  s    s  (
  .را فشاردهيد šو كليد 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ذخيره كردن يك كد دسترسي  

  .منو اصلي را باز كنيد       

   
  كليد ها را ازچپ به راست فشاردهيد                

se(رقم طول وقفه را وارد كنيد      ~   
se   se  se  ( را و كليد

  . فشاردهيد
كليد : براي وارد كردن يك وقفه شماره گيري 

 A. ثانيه فشاردهيد  2را براي  
  .درنمايشگر مشاهده خواهد شد 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شما همچنان با شماره گيري پالس  Aاگر 

  كارمي كند ، اما براي برقراري يك ارتباط )  (
به ) مانند گوش كردن به صندوق پستي شبكه ( 

شماره گيري تن لمسي احتياج داريد ، بايد براي 
تماس دروضعيت شماره گيري تن لمسي 

  .قراربگيريد 
بايد شما مشغول يك تماس خارجي  

  .باشيد يا يك شماره خارجي را گرفته باشيد 
.كليد ستاره دار را فشاردهيد 

بعد از اينكه تماس به پايان رسيد ، دستگاه تلفن 
دوباره بطورخودكار در وضعيت شماره گيري پالس 

  .قرار مي گيرد 
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ا ا ا خدمات و راهنمايی مشتريانا
سؤاالتی داريد که می خواهيد مطرح کنيد؟ بعنوان يک مشتری Gigaset، شما می توانيد بسرعت از طريق اين دفترچه 

gigaset راهنمايی های مورد  /se i e ما به آدرس Gigaset راهنما و نيز در بخش خدمات پرتال آنالين
نياز خويش را بيابيد.

در خدمات آنالين ما كه دائما بروز ميشود ميتوانيد جزئيات زير را پيدا كنيد :

اطالع بسيار زياد درباره محصوالت ما 

تلفيق پرسش و پاسخ 

جستجو کلمه کليدی برای کمک كردن به پيدا کردن موضوع ها به سرعت  

 پايگاه داده سازگاری: بفهميد كدام ايستگاه های پايه و گوشی ميتوانند با هم كار كنند

مقايسه محصوالت: ويژگی های محصوالت مختلف با يکديگر مقايس كنيد 

ذخيره فترچه را هنما و به روز رسانی نرم افزار از اينترنتد 

فرم تماس از طريق ايميل برای خدمات به مشتريان 

لطفًا تلفن خود را به محض خريد بصورت آنالين ثبت کنيد.

اين امر به ما اين امکان را می دهد که خدمات هر چه بهتری را در خصوص سؤاالت، يا پس از فروش موضوع / ادعای / 
پرسش ارائه نمائيم. به منظور تماس با واحد خدمات مشتريان ما از طريق ايميل، لطفًا از فرم تماس از طريق ايميل موجود در 

پرتال آنالين Gigaset ما و پس از انتخاب کشور محل سکونت خود استفاده نمائيد.
همچنين نمايندگان ما از طريق خط های تلفن ويژه برای مشاوره آماده هستند.
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Gigaset .
:

.
6.

Gigaset Communications
/.

توليد کننده ضمانت (شرق ميانه)

:
1.

.
2.

.
3..
4.

Gigaset.
5..
6..

برای آفريقای جنوبی
در صورتي كه پس از فروش موضوع يا ادعای درباره ضمانت است لطفا به محلي كه از ان خريديد مراجعه كنيد.

اثبات از خريد (رسيد) نشان بدهيد بايد.
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الکرامه
، e  e  e tron s

مقابل مرکز الکرامه،
دبی، اياالت عربی متحده

تلفن: 
فكس: 

مراکز خدمات (شرق ميانه)

  

 
 ser icem n er shr ts.com.bh

 

 

 

مرکز خدمات جده:
ميدان االمل، خيابان حيل،

، تلفن:  داخلی 
جده، عربستان سعودی.

مرکز خدمات رياض:
خيابان عاليا،

، تلفن 
رياض، عربستان سعودی.

مرکز خدمات خبر:
خيايان خبر،

، تلفن 
الخبر، عربستان سعودی.

مراکز خدمات در عربستان سعودی

مراکز خدمات (شرق ميانه)



٩١

مراکز خدمات (شرق ميانه)

اگر درباره نحوه استفاده گوشي پرسش هايي 
  : داشتيد ميتوانيد با ما درپايگاه اينترنتي 

www set o usto er re. i set.com ser ice
درجدول . شبانه روز تماس بگيريد هرساعتي از 

زير ،فهرستي از مشكالت متداول و راه حل هاي 
  .محتمل آنها ارائه  شده است 

مشكالت ارتباطي وثبت يك هد ست مجهز به 
  بلوتوث

به ( هدست خودرا دوباره تنظيم كنيد 
) .دفترچه راهنماي هدست مراجعه كنيد 

اطالعات مربوط به ثبت دستگاه بلوتوث دار 
از گوشي حذف كنيد وقتي كه ميخواهيد  را

.عمليات ثبت را لغو نماييد
  .عمليات ثبت را تكرار كنيد 

در  

  :صفحه نمايشگر خالي است 
گوشي روشن نشده است -1

را فشرده و  كليد اتمام تماس
.نگهداريد 

باطري خالي شده است -2
باطري را شارژ كنيد يا درمحفظه باطري 

  .قراردهيد 
ً بصورت چشمك زن   se Noعبارت ً 

  :درنمايشگر مشاهنده ميشود 
گوشي خارج از ميدان برد ايستگاه مركزي -1

.قراردارد 
گوشي را به ايستگاه مركزي نزديك تر 

.كنيد 
برد ايستگاه مركزي بعلت فعال شدن حالت -2

.اكو كاهش پيدا كرده است 
حالت اكو را غير فعال كنيد ويا گوشي را 

.كتر كنيد به ايستگاه مركزي نزدي

مشاهده

.ايستگاه مركزي روشن نيست -3
  .آداپتور ايستگاه مركزي را بررسي كنيد 

عبارت ً لطفاً گوشي را ثبت كنيد ً بصورت چشمك 
  .زن درنمايشگر مشاهده ميشود 

ـ گوشي درايستگاه مركزي ثبت نشده و يا  1
  .عمليات ثبت آن لغو شده است 

  .گوشي را ثبت كنيد 
  :گوشي زنگ نميزند 

  صداي زنگ خاموش شده 
  صداي زنگ را فعال كنيد 

ازشبكه خطوط ثابت صداي زنگ يا شماره گيري 
  :شنيده نمي شود 

سيم خط تلفن جداشده يا آنرا باسيمي جايگزين 
  .كرده ايد كه اتصاالت فيش آن درست نيست 

لطفاً از سيم تلفني كه همراه دستگاه است 
خريدار استفاده كنيد و يا اگر سيم ديگري 

ي ميكنيد اطمينان حاصل كنيد كه اتصاالت 
  .فيش آن درست باشد 
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بعد از وارد كردن پين سيستم ، صداي اعالم 
  :خطارا ميشنويد

  پين سيستم را اشتباهي واردكرده ايد 
  .برگردانيد  پين سيستم را مجدداً به 

  :پين سيستم را فراموش كرده ايد 
  رگردانيدب پين سيستم را مجدداً به 

  :مخاطب صداي شما را نمي شنود 
را فشارداده ايد و  شما كليد نمايشگر 

  صداي گوشي را قطع كرده ايد
  .ميكروفون را دوباره روشن كنيد 

شماره تلفن تماس گيرنده  CLIPعلي رغم وجود 
  :در نمايشگر ديده نميشود 

CLI  فراهم نشده است.  
تماس گيرنده بايد از شبكه مخابراتي بخواهد 

CLI  را براي او فعال كنند.  
وقتي يك ورودي را ازطريق صفحه كليد وارد 

صدايي كه ( ميكنيد ، صداي اعالم خطا ميشنويد 
  ) :بتدريج اوج ميگيرد 

  عمليات ناموفق بوده يا ورودي نامعتبراست
به  صفحه  نمايشگر . عمليات را تكرار كنيد 

ه كنيد و اگر الزم است به دفترچه راهنما نگا
  .رجوع نماييد 

  
صدايي را درصندوق پستي شبكه نمي توانيد 

  :بشنويد 
  تنظيم تلفن شما روي شماره گيري پالس است 

تلفن خودرا دروضعيت شماره گيري تن 
  .قراردهيد 

درليست تماس ها زماني براي پيام ها منظور 
  :نشده است 

  .تنظيم نشده است تاريخ و زمان گوشي 
  .تاريخ و زمان گوشي را تنظيم كنيد 

وقتي كه پيام گير را از راه دور كنترل مي كنيد  
  :گزارش ميدهد كه پين وارد شده اشتباه است 

.شماره پين را اشتباه وارد كرده ايد -1
.دوباره پين سيستم را واردكنيد 

  .است  ـ پين سيستم پيامگير هنوز  2
  .تغيير دهيد پين آنرا 

پيام گير ، پيامي را ضبط نميكند و يا دروضعيت 
  :پاسخگويي تنها قراردارد 

  حافظه پيامگير پر شده است 
.پيام هاي قديمي را حذف كنيد 

  پيام هاي جديد را بشنويد و حذف كنيد

اين دستگاه براي ارتباط با شبكه آنالوگ خارج ار 
EEA  ) و تاييد نوع ملي ، )  به استثناي سويس

  .  طراحي شده است 
  الزامات  خاص كشوري نيز لحاظ شده  است 

i set Communic tion mbh  اظهار
ميدارد كه اين دستگاه با تمامي الزامات اساسي و 

  دارد   مطابقت CEمقررات بخشنامه  
   CEيك نسخه از اظهار مطابقت  

  :درآدرس اينترنتي زير موجود است 
. i set.com ocs   

  

I   i بلوتوث setSl

از

مراکز خدمات (شرق ميانه)
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. قبال درحين طراحي و توليد ارزيابي شده ا ست 
طالعات بيشتر درمورد محصوالت و فرآيند هاي ا

  :دوستدار محيط زيست روي پايگاه اينترنتي 
www set o   موجود مي باشد.  

iما  set Communic tions mbh  ،
مسئوليتي اجتماعي را عهده دار شده و فعاالنه 

ايده ها ، .براي داشتن جهاني بهتر تالش ميكنيم 
فناوري ها و اقدامات ما درراستاي خدمت به مردم 

هدف فعاليت . ، اجتماع و محيط زيست مي باشند 
ن منابع پايدار براي انسانيت مي جهاني ما تضمي

ما مسئوليتي درقبال محصوالت خود عهده . باشد 
. دار ميشويم كه كل چرخه دوام آنرا دربرمي گيرد 
تاثير محصوالت ما بر محيط زيست شامل توليد ، 
خريد ، توزيع ، استفاده ، تعمير و دوراندازي آنها 

. كند مي محيط زيست و سالمت افراد جلوگيري
بازيافت تجهيزات ضروريات اين امر يكي از

براي كسب .الكتريكي و الكترونيكي مي باشد 
اطالعات بيشتر درخصوص دفع زباله هاي 

الكتريكي به مسئولين محلي و الكترونيكي و 
فروشنده اي كه خدمات جمع آوري نخاله ها و يا 

  ..وسيله خود را از او خريده ايد مراجعه نماييد

ايستگاه مركزي ، جايگاه شارژ و گوشي را هميشه 
با يك پارچه ضد الكتريسيته ساكن يا مرطوب  

  )از حالل ها هرگز استفاده نكنيد ( پاك كنيد 
هرگز از پارچه خشك استفاده نكنيد زيرا ممكن 

  .توليد كند است  الكتريسيته ساكن 

اگر گوشي به داليلي با مايعات تماس پيدا كرد 
  :الزم است 

گوشي را فورا خاموش كرده و باطري -1
.آنرا خارج كنيد 

بگذاريد مايعات از گوشي خارج شوند -2
اجزاي گوشي را خشك كرده و -3

آنرا درحاليكه محفظه باطري باز است 
ساعت درجاي خشك و  72بمدت 

گرم بگذاريد بطوريكه صفحه كليد 
از ( بطرف پايين قرارداشته  باشد 

گذاشتن درفرو ميكروفر خودداري 
.)كنيد 

  
روي محصولي مشاهده شود ،  هرگاه تصويرفوق  

آن محصول مشمول بخشنامه  اروپايي 
2002/96/EC  دفع مناسب و جمع . مي باشد

آوري جداگانه لوازم الكتريكي ازآسيب رساندن به

ضمن صرفه جويي  Eco ectاستفاده از 
درمصرف انزژي ، همكار ي فعالي است درمحافظت

  .از محيط زيست 

كليه لوازم مستعمل الكتريكي و الكترونيكي بايد 
معمول خانگي دفع شده و به جدا از زباله هاي

نظر گرفته محلي درمناطقي كه از طرف مسئولين
  .شده اند ، حمل گردند

مراقبت از تلفن خود
دستگاه را با يك پارچه مرطوب و يا يك پارچه ضّد 

الكتريسيته ساكن پاك كنيد. از مواد حالل يا پارچه هاى 
مصنوعى استفاده نكنيد.

هرگز از يك پارچه خشك استفاده نكنيد زيرا كه ممكن 
است باعث ايجاد الكتريسيته ساكن شود.

! تماس با مايعات
اگر دستگاه با مايعى تماس پيدا كرد:

فوراً آن را از منبع برق جدا كنيد و/يا باترى را از   .1
گوشى در آوريد.

اجازه دهيد مايع موردنظر از دستگاه خارج شود.  .2
همه اجزاء را آهسته خشك كنيد. دستگاه را (در حالى   .3

كه درب بخش باترى ها باز بوده و صفحه كليد به سمت 
پائين قرار دارد) در يك مكان خشك و گرم به مدت 

حداقل 72 ساعت قرار دهيد (در يك مايكروويو، فر، 
غيره قرار ندهيد).

ضميمه



٩۴

w 3/1تقريباً   شرايط آماده باش
w 5/1تقريباً   درحين تماس

  

  پشتيباني  شده   استاندارد  
A  پشتيباني شده   استاندارد  

  كانال دو بلكس  60  تعداد كانال ها
محدوده فركانس 

  راديويي
1900-1880 

e u  متد دوبلكس t e   
s r e en t

 1728  شبكه كانال 
t 1152  نرخ بايت  s

  مدوالسيون 
t  32  كد زبان  s

  بطور متوسط درهركانال  انرژي انتقال 
10 

  متر دربيرون 300 تا  برد دستگاه 
  متر درداخل 50تا 

  هرتز 50،    230  برق ايستگاه مركزي
   + 45تا + 5   شرايط محيطي

  رطوبت%  75تا % 20
شماره گيري تن لمسي يا   حالت شماره گيري 

  شماره گيري پالس

Len th

ازروشن كردن گوشي تا زمانيكه كامال -4
خشك نشده خودداري كنيد 

وقتي گوشي كامال خشك شود ميتوانيد 
  .بطور معمول از آن استفاده كنيد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Li(آهن و ليتيوم : تكنولوژي  Ion (  

     .: ولتاژ 
   mAh: ظرفيت 

    : نوع 
باطري هايي با مشخصات فوق براي گوشي توصيه 

ازآنها از باطري ديگري استفاده ميشوند  و به غير 
  .نكنيد 

بعلت تحوالت مستمر درباطري ها ، ليست باطري 
پايگاه اينترنتي  Aهاي پيشنهادي دربخش 

: خدمات مشتري
. i set costomerc re. i set.com ser ice

  .روزآمد ميشود
  

مدت كارايي گوشي به ظرفيت و عمر باطري و 
حداكثر ( چگونگي استفاده از آن بستگي دارد 

زمان ممكن وقتي بدست مي آيد كه چراغ صفحه 
  ).نمايشگر غير فعال باشد 

  )روز 8(ساعت  200تقريباً   زمان آماده باش 
  ساعت  15تقريبا ً  زمان گفتگو 

  ساعت  5/3  زمان شارژ شدن 
  

بطور مرتب  

دستگاه را تا زمانى كه كامًال خشك شود روشن   .4
نكنيد.

وقتى كامًال خشك شد، عموماً قادر خواهيد بود دوباره آن 
را مورد استفاده قرار دهيد.

ضميمه
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  استفاده نشده-1
  نشده استفاده-2
3-a  
4-b   
  استفاده نشده-5
استفاده نشده-6

  براي نوشتن يك متن از روش زير استفاده 
  :ميشود 

مكان نما بوسيله حالت هاي چهارگانه كليد 
:كنترل ، هدايت ميشود 

كاراكتر ها درطرف چپ مكان نما درج 
.ميگردند 

جدولي از  فشردن كليد ستاره دار 
كاراكتر . كاراكتر هاي خاص را نشان ميدهد 

مورد نظررا انتخاب كرده و سپس با 
آن كاراكتر  فشاردادن كليد نمايشگر

.را درمحل مكان نما درج كنيد 
نخستين حرف نام ورودي هاي دايركتوري 
بطورخودكا ربا حرف بزرگ نوشته ميشود 

.ف كوچك ادامه مييابد ولي بقيه نام با حرو
   

  

كليد مربوطه را چندين مرتبه فشاردهيد تا حرف 
  .يا كاراكتر مورد نظر وارد شود 

اگر كليد را فشاردهيد و نگهداريد عدد مربوطه 
  .درج خواهدشد 

  فاصله )  1
  پايان دادن به يك سطر)  2
   

  با فشاردادن مختصر كليد هاشوردار 
،  اعداد ) 123( را به اعداد ) A(حروف بزرگ 

و سپس حروف كوچك ) (را به حروف كوچك 
دراين حالت (را دوباره به حروف بزرگ تغيير دهيد

وف حرف اول بزرگ نوشته ميشود و بقيه به حر
قبل از واردكردن حروف با فشاردادن . كوچك 

درنمايشگر  مشاهده  كليد هاشوردار
خواهيدكرد كه كدام گروه را انتخاب كرده ايد ،  

  .اعداد يا حروف بزرگ و كوچك را 
  

PC

شما ميتوانيد گوشي را ازطريق بلوتوث يا با 
. به رايانه متصل كنيد  استفاده از يك كابل 

براي اينكه گوشي شما بتواند با رايانه ارتباط 
i برقراركند بايد برنامه  set uic  Sync  

  را روي رايانه نصب كنيد 
  :دانلود رايگان درپايگاه  

. i set.com i setSL ) (  

ضميمه
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درچنين زماني . نمايشگر مشاهده خواهيد كرد 
صفحه كليد غيرفعال شده و تماس هاي داخلي نيز 

  .طرد ميشوند 
  

تلفن خود را به يك رايانه متصل كنيد با 
.همراه تلفن  Sاستفاده از كابل 

iرنامه ب set ui  Sync  را دررايانه
.راه اندازي كنيد 

.با تلفن خود يك ارتباط برقرار كنيد 

)) Settin(انتخاب كنيد تنطيمات را 
e(ويژگي هاي دستگاه  ice

properties  ( بازكنيد دستگاه را
)e ice  (

irm(روي روزآمد كردن نرم افزار re
up te  ( كليك كنيد

  .دن نرم افزار شروع ميشود روزآمد ش
اطالعات ابتدا از ً سرور روزآمد ً روي اينترنت 

مدتي كه براي اين منظور صرف . بارگذاري ميشود 
ميشود بستگي به سرعت ارتباط اينترنتي شما 

نمايشگر تلفن شما خاموش ميشود و كليد . دارد
گوشي شروع به  و كليد بلندگوي  

  .چشمك زدن مي كنند 
  دقيقه بطول مي انجامد  10فرآيند روزآمد كردن 

جريان ). زمان دانلود كردن منظورنشده است ( 
را ازگوشي جدا  Sاين فرآيند را قطع ، يا كابل 

وقتي عمليات كامل شد ، گوشي بطور . نكنيد 
  .خودكار راه اندازي ميشود 

  
  
  
  

تنظيمات

 USB تلفن خود را با استفاده از يك كابل ديتاى
به كامپيوتر خود وصل كنيد.

انتقال اطالعات
پس از نصب "Gigaset QuickSync"، گوشى را با 

.USB يا يك كابل ديتاى Bluetooth® استفاده از
اگر شما مي خواهيد از اتصال بلوتوث استفاده

onكنيد با يد رايانه خود را به يك  le  مناسب
  .مجهز كنيد 

S   :توجه 
به   Sـ   اگر بلوتوث فعال باشد و كابل 

سوكت  گوشي وصل شود ، بلوتوث بطور خودكار 
  .غير فعال مي شود 

  ـ   اگر يك ارتباط صوتي بلوتوثي برقرار         
  باشد ، بلوتوث غير فعال نمي شود تا آن           
  .ارتباط به پايان برسد           

  اي بلوتوثي برقرار ـ  اگر يك ارتباط داده        
  شود  ، عكس العمل بستگي به دريافت           
  .دستگاه دارد            

از گوشي جدا شود بلوتوث Sـ   وقتي كابل 
  .بطورخودكار دوباره فعال ميشود 

ـ     اگر بلوتوث غير فعال باشد و سپس كابل 
S  را به  گوشي وصل كنيد ديگر پس از

  .فعال نخواهد شد جداشدن آن ، بلوتوث 

-    در صورت وصل شدن يك كابل ديتاى USB  در حين 
  Bluetooth® موجود، ارتباط  Bluetooth® يك ارتباط

لغو خواهد شد.

 Outlooشما ميتوانيد دايركتوري تلفن خودرا با 
iمورد استفاده دربرنامه  set ui  Sync 

  )برنامه رجوع نماييد  elpبه . ( هماهنگ كنيد
درجريان انتقال اطالعات بين گوشي و رايانه شما 

tعبارت   tr ns er in pro ress  را برروي
درچنين زماني . نمايشگر مشاهده خواهيد كرد 

صفحه كليد غيرفعال شده و تماس هاي داخلي نيز 
  .طرد ميشوند 

ضميمه
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اگر تلفن عمليات روزآمد كردن را بدرستي انجام 
ندهد آنرا دوباره تكرار كنيد و اگر قادر به برقراري 

  :ارتباط با رايانه نباشيد به روش زيرعمل كنيد 
.را از گوشي جداكنيد  كابل 

.باطري را ازگوشي خارج كنيد 
را بطورهمزمان  و  كليد هاي 

.فشارداده ونگهداريد 
. باطري را مجددا درگوشي بگذاريد 

.را مجددا به گوشي وصل كنيد  كابل 
را بطورهمزمان  و  كليد هاي 
.رها كنيد 

  .درادامه به روش روزآمد كردن نرم افزار عمل كنيد
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:ارتقاء دهيد  PAگوشي خودرا به گوشي بي سيمي 
S

  

.با روشنايي صفحه )  coloures  ( نمايشگر رنگي گرافيكي
.صفحه كليد چراغ دار 

)حالت بلندگو ( گفتگو به روش هندز فري 
زنگ هاي چند صدايي تلفن 
ورودي دايركتوري باظرفيت حدود 

SMS  ) فعال بودن : شرط اوليهCLIP (
رابط رايانه براي مديريت ورودي هاي دايركتوري  

بلوتوث 
كاركرد ديده باني اتاق

. i set.com i setSl   
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/

  

  
  

o  ( نمايشگر رنگي گرافيكي oures  ( با روشنايي صفحه.
.صفحه كليد چراغ دار 

حالت بلندگو
زنگ هاي چند صدايي تلفن 
ورودي 250دايركتوري باظرفيت حدود 

 تصاوير 
) فعال بودن : شرط اوليه (  

سوكت هدست 
بلوتوث 

كاركرد ديده باني اتاق
www set o set   
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L

o  ( نمايشگر رنگي گرافيكي oures  ( با روشنايي صفحه.
.صفحه كليد چراغ دار 

حالت بلندگو
زنگ هاي چند صدايي تلفن 
ورودي 250دايركتوري باظرفيت حدود 

 تصاوير 
) فعال بودن : شرط اوليه (  

رابط رايانه براي مديريت ورودي هاي دايركتوري ، زنگ ها ي تلفن و محافظ هاي صفحه نمايش
سوكت هدست 

توث بلو
كاركرد ديده باني اتاق

تاكي  كاركرد واكي 
www set o set   
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iتقويت كننده سيگنال  set   براي افزايش برد دريافت امواج گوشي از ايستگاه مركزي مورداستفاده قرارمي
  .گيرد 

Gigaset SL400H

www.gigaset.com/gigasetsl400h
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